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มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา 

Course Specification 
 
 
 
 
 

0702216     เศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macroeconomics) 

 
 
 

รายวชิานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาบัญชี 
หลกัสูตรใหม่/หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 
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สารบัญ 
             หมวด        หน้า 
             หมวด 1            ข้อมูลทัว่ไป                  3 
             หมวด 2            จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์                3 
             หมวด 3             ลกัษณะและการด าเนินการ    4 
             หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   4 
             หมวด 5              แผนการสอนและการประเมนิผล   6 
             หมวด 6              ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   9 
             หมวด 7             การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 10 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
0702216 เศรษฐศาสตร์มหภาค  
                 Macroeconomics  

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

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
           บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยเ์กศแกว้ เจริญวริิยะภาพ 
ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ษกร  ถาวรประสิทธ์ิ  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 7 มกราคม 2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบเขตและเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค 
2. อธิบายวธีิการค านวณรายไดป้ระชาชาติประเภทต่างๆได ้
3. มีความเขา้ใจและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของรายไดป้ระชาชาติได ้ 
4. อธิบายสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการเงิน การคา้ระหวา่งประเทศ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได ้
5. สร้างความตระหนกัในจริยธรรมและความรับผิดชอบร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจส่วนตวัและ 
    ส่วนรวมได ้ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
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1. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสาระวชิาในกรอบหลกัสูตรมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
2. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

ศึกษาขอบเขตและเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค วิธีการวดัรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การ
ลงทุน ค่าใชจ่้ายของรัฐบาล การน าเขา้และการส่งออก รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพและการเปล่ียนแปลง การเงินการคลงั 
การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ วฎัจกัรธุรกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพฒันาเศรษฐกิจ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา   
 

สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาเฉพาะราย   

ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง 
6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์   

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นตารางเวลาการท างานของอาจารย ์ 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ตอ้งการ) 

 
หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
          - มีความรู้และจริยธรรม โดยเนน้ความมีวนิยั ซ่ือสตัยสุ์จริต เสียสละ สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน ขยนัและอดทน และยดึ
หลกัธรรมในการด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง 
 1.2  วธีิการสอน 
             - อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
 1.3  วธีิการประเมนิ 
             - อาจารยป์ระเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและจากงานท่ีมอบหมาย  
2.  ด้านความรู้ 
 2.1  ความรู้ทีต้่องพฒันา 
               - มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยกุตเ์พ่ือพฒันาตนเองและสงัคมได ้
              - สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวชิาการ การวจิยั และวชิาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  
 2.2  วธีิการสอน 
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 - จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning โดยจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง 
              - เรียนรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นวิทยาการ
และเทคโนโลยแีละคงไวซ่ึ้งภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่า 
 2.3  วธีิการประเมนิ 
 - นิสิตประเมินตนเอง 
               - การทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค     

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
  3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
               - มีกระบวนการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์คิดแกปั้ญหา และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
               - สามารถสืบคน้ขอ้มูล ประมวลขอ้มูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการระบุและวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นได้
ดว้ยตนเอง 
 3.2  วธีิการสอน 
           - จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิดท่ีหลากหลาย 
           - มีการมอบหมายใหนิ้สิตสืบคน้ขอ้มูล และศึกษาดว้ยตนเอง 
 3.3  วธีิการประเมนิ 
            - การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยใชก้รณีศึกษาหรือโจทยปั์ญหา 
4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
             - เคารพระเบียบสงัคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสงัคม 
 4.2  วธีิการสอน 
               - จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
              4.3  วธีิการประเมนิ 
     - สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยทีีต้่องพฒันา 
             - มีทกัษะการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคใ์นการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 

5.2  วธีิการสอน 
           - จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนใชว้ิธีวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจ แปลความหมาย และน าเสนอผลงาน 
             5.3  วธีิการประเมนิ  
            - ประเมินจากการทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาคของรายวชิา 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

1 
 

บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวชิา
เศรษฐศาสตร์ 
 1.1 วธีิการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 
 1.2 เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์และ
เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย       
 1.3 เสน้ความเป็นไปไดใ้นการผลิต 
 1.4  ตวัแปรต่างๆทางเศรษฐศาสตร์ 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
จากกรณีศึกษา 

อ.เกศแกว้ เจริญวริิยะภาพ 

2 
 

บทท่ี 2  บญัชีรายไดป้ระชาชาติ 
 2.1 กระแสการหมุนเวยีนของะบบ 
     เศรษฐกิจ 
 2.2 การค านวณรายไดป้ระชาชาติ 
 2.3 ประเภทของรายไดป้ระชาชาติ 

3 
 

บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ  อ.เกศแกว้ เจริญวริิยะภาพ 

3 
 

บทท่ี 2 บญัชีรายไดป้ระชาชาติ (ต่อ) 
  2.4 บญัชีรายไดป้ระชาชาติของไทย 
  2.5 ผลิตภณัฑป์ระชาชาติในประเทศ 
       ตามราคาประจ าปีและตามราคา 
       คงท่ี 
  2.6 ประโยชนข์องบญัชีรายได ้
        ประชาชาติ 
  2.7 ขอ้ควรระวงัในการใชผ้ลิตภณัฑ ์
       ประชาชาติเพื่อการวเิคราะห์ภาวะ 
        เศรษฐกิจ 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปราย 
แบบฝึกหดัทา้ยบท 

อ.เกศแกว้ เจริญวริิยะภาพ 

4 
 

บทท่ี 3 การค านวณรายไดป้ระชาชาติ 
       ดุลยภาพ : องคป์ระกอบของ 
       ความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม 
  3.1 รายจ่ายเพ่ือการบริโภค 
  3.2 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน   
  3.3 การใชจ่้ายของรัฐบาล   

3 บรรยาย  น าเสนอรายงานกลุ่ม 
แบบฝึกหดัทา้ยบท 

อ.เกศแกว้ เจริญวริิยะภาพ 

5 
 

บทท่ี 3 การค านวณรายไดป้ระชาชาติ 
       ดุลยภาพ : องคป์ระกอบของ 
       ความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม(ต่อ) 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปราย 
 

อ.เกศแกว้ เจริญวริิยะภาพ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

     3.4  ความตอ้งการส่งออกและ 
           น าเขา้ 
     3.5 ความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม 
บทท่ี 4 การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ 
       ของส านกัเคนส์ 
  4.1 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติ 
      ดุลยภาพ :ระบบเศรษฐกิจ 2 ภาค 

6 
 

บทท่ี 4 การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ 
       ของส านกัเคนส์ (ต่อ) 
  4.2 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติ 
      ดุลยภาพ :ระบบเศรษฐกิจ 3 ภาค 
  4.3 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาต 
      ดุลยภาพ :ระบบเศรษฐกิจ 4 ภาค   

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปราย 
 

อ.เกศแกว้ เจริญวริิยะภาพ 

7 
 

  บทท่ี 4 การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ 
       ของส านกัเคนส์ (ต่อ) 
  4.4 การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง 
       รายไดป้ระชาชาติ 
  4.5 ตวัทวแีละผลของตวัทว ี
4.6  การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของ
รายไดป้ระชาชาติ  ตามภาวะเศรษฐกิจ
ต่างๆ 

  4.7 การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากภาวะ
เศรษฐกิจต่างๆ 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายและแบบฝึกหดัทา้ย
บท 
 

อ.เกศแกว้ เจริญวริิยะภาพ 

8 
 

สอบกลางภาค 3 - - 

9 
 

บทท่ี 5 เงินเฟ้อ เงินฝืด และวฎัจกัรธุรกิจ 
   5.1 ความหมายของเงินเฟ้อ 
   5.2 สาเหตุของเงินเฟ้อ 
   5.3 มาตรการแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อ 
   5.4 ภาวะเงินฝืดและการแกไ้ข    
   5.5 ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อและ
เงินฝืด 
   5.6 วฏัจกัรเศรษฐกิจ 

 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายและแบบฝึกหดัทา้ย
บท 
 

ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 

10 บทท่ี 6 การเงินและการธนาคาร 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

    6.1 การเงิน 
   6.2 การธนาคาร 
   6.3 ตลาดการเงิน 

อภิปรายแบบฝึกหดัทา้ยบท
และรายงานสถาบนัการเงินท่ี
มิใช่ธนาคารพาณิชย ์
 

11 
 

  บทท่ี 7 ธนาคารกลางและนโยบาย
การเงิน 
   7.1 ธนาคารกลาง 
   7.2 นโยบายการเงิน 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปราย 
 

ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 

12 
 

บทท่ี 8 การคลงัและนโยบายการคลงั 
   8.1 ความหมายและวตัถุประสงคข์อง
นโยบายการคลงั 
   8.2 เคร่ืองมือของนโยบายการคลงั 
   8.3 งบประมาณของรัฐบาล 
   8.4 หน้ีสาธารณะ 
   8.5 ประเภทของนโยบายการคลงั 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายและแบบฝึกหดัทา้ย
บท 
 

ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 

13 
 

บทท่ี 9 การคา้และการเงินระหวา่ง
ประเทศ 
   9.1 การคา้ระหวา่งประเทศ 
   9.2 ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ    

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปรายและแบบฝึกหดัทา้ย
บท 
 

ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 

14 
 

บทท่ี 9 (ต่อ) 
9.3 การก าหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 
บทท่ี 10 การพฒันาและความจ าเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
   10.1 ความหมายของการพฒันาและ
ความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปราย 
 

ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 

15 บทท่ี 10 (ต่อ)   
 10.2 ขอ้มูลท่ีใชว้ดัการพฒันาเศรษฐกิจ 
 10.3 ลกัษณะโดยทัว่ไปของประเทศ
ก าลงัพฒันา 
  10.4 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
อภิปราย 
 

ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 

16 สอบปลายภาค 3 - - 
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2 แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
ที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการ

ประเมนิ 
1 บทท่ี 1-4 สอบกลางภาค (40)  

แบบฝึกหดั การน าเสนอรายงาน การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น (10) 

1-7 50 % 

2 บทท่ี 5-10 สอบปลายภาค (40) 
แบบฝึกหดั การน าเสนอรายงาน การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น (10) 

9-15 50 % 

 

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
กฤตยา ตติรังสรรคสุ์ข. (2540). เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองต้น.พิมพค์ร้ังท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  โรงพิมพ ์  

                                              จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   
รัตนา  สายคณิต. (2541). มหเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 9 ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพาณิช. 2541 
วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน. (2549). หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค. พิมพค์ร้ังท่ี 14 ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.                          
เกศแกว้ เจริญวริิยะภาพ และบุษกร ถาวรประสิทธ์ิ. (2556). เศรษฐศาสตร์มหภาค. มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
                           ทบัทิม  วงคป์ระยรูและคณะ. (2545). เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (แนวทางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549)  
                                              พิมพค์ร้ังท่ี 4 กรุงเทพมหานคร.                  

ชมเพลิน จนัทร์เรืองเพญ็. (2537). เศรษฐศาสตร์การเงนิและการธนาคาร.พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพ : โรงพิมพ ์
                 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วเรศ  อุปปาติก. (2541). เศรษฐศาสตร์การเงนิและการธนาคาร.พิมพค์ร้ังท่ี 5 แกไ้ขเพ่ิมเติม.กรุงเทพ : ส านกัพิมพ ์
                 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
สุโขทยัธรรมาธิราช , มหาวทิยาลยั.สาขาเศรษฐศาสตร์. (2539). เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา ทฤษฎแีละ 
                 นโยบายการเงนิ หน่วยที ่1-8. พิมพค์ร้ังท่ี 5 กรุงเทพ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สุโขทยัธรรมาธิราช , มหาวทิยาลยั.สาขาเศรษฐศาสตร์. เอกสารประกอบการสอน. (2534). ชุดวชิา การเงนิและ 
                งบประมาณ. กรุงเทพ ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สุรักษ ์ บุนนาค และ วณี  จงศิริวฒัน์. (2540). การเงนิและการธนาคาร. พิมพค์ร้ังท่ี 9 กรุงเทพ : ไทยวฒันาพานิช. 

  อเนก เธียรถาวร. (2532). การคลงัรัฐบาล. กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
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หมวด 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
การประเมนิรายวชิา 
 1. ประเมินโดยการใหนิ้สิตประเมินการสอนของอาจารยเ์ม่ือจบภาคการศึกษา 
 2. ประเมินจากการสอบถามนิสิตท่ีเรียนรายวชิา ในประเดน็เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ การท าแบบฝึกหดัท่ี
ไดรั้บมอบหมาย การตอบขอ้ซกัถามต่างๆในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
              3. ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค  
การปรับปรุงการสอน 
       1.  ปรับปรุงจากการเสนอแนะของนิสิตเม่ือจบภาคการศึกษา 
        2.  ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
      3. ปรับปรุงจากการทบทวนเน้ือหาเม่ือมีการใชม้าแลว้ของภาคเรียนนั้นๆ 
    
 
 


