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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
EC 422 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 (Small and Medium Enterprise Management)  
2. จํานวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต     กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผศ.สุภาวดี  เหล่าฤทธิรัตน์  Tel.081-8234-890  email: supavadee2308@hotmail.com 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการเรียนท่ี 1/2558นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 BG002  ธุรกิจสมยัใหม่ 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 71002อาคาร 7มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

วนัท่ี 15กรกฎาคม2558 
 
 

 
 

mailto:supavadee2308@hotmail.com
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้ถึงบทบาทและความส าคญัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อสังคมแ
ละเศรษฐกิจของประเทศ 

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้ถึงแนวนโยบายและการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของภาครั
ฐ 

1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้และเขา้ใจถึงแนวทางในการวเิคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจ 
1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงรูปแบบและวธีิการจดัตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ 
1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้และเขา้ใจถึงการท าแผนธุรกิจ 
1.6 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานดา้นต่างๆของธุรกิจขนาดกลางและข

นาดยอ่ม 
1.7 เพื่อใหน้กัศึกษาทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
1.8 เพื่อใหน้กัศึกษาทราบและเขา้ใจถึง หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตลอดจนวธีิการน ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
1.9 เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบของธุรกิจท่ีมีต่อสังคม 

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

วตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิาน้ี 
เพื่อปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
โดยเนน้ใหน้กัศึกษาสามารถน าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชป้ระกอบการเรียน อาทิ การใช้  Internet 
ช่วยในการคน้หาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบเน้ือหาการเรียน การศึกษาดูงาน 
และการฟังบรรยายพิเศษจากผูป้ระกอบการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงทางธุรกิจใหก้บันกัศึกษามากข้ึน 
เป็นตน้ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวชิา  

บทบาทและความส าคญัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
นโยบายและการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของภาครัฐ การวเิคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจ 
รูปแบบและการจดัตั้งธุรกิจ  การท าแผนธุรกิจ การก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
การวางแผนแล ะการจดัการดา้นการตลาด การผลิตหรือการด าเนินงาน การจดัองคก์รและการบริหารบุคคล 
การบญัชีและการเงิน การจดัการความเส่ียง การประเมินผลการด าเนินงาน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการประยกุตใ์ชส้ าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษ
า 

- ดูงานบริษทั 
และฟังบรรยายพิเศษจากผู ้
ประกอบการ 6ชัว่โมง 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเ
อง 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความตอ้งก
ารหลงัชัว่โมงเรียนคร้ังละ 30 นาที 

 ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความตอ้งก
าร 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้ 

 ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความตอ้งก
ารผา่นส่ือ Internet อาทิ E-mail  FacebookLine และe-Learning เป็นตน้ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
2) มีระเบียบวนิยั เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
3) มีความรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
4) มีทศันคติและมีจรรยาบรรณท่ีดีต่อวชิาชีพ  
5) มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน และค านึงถึงมารยาทของสังคมไทย 

1.2วธีิการสอน 

1) การสอดแทรกระหวา่งสอน 

2) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

3) การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น 
1.3 วธีิการประเมินผล 

1) การตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียน 
2) การสังเกตพฤติกรรม 
3) การทดสอบ 

2.ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1) มีความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทและความส าคญัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อสังคมและเ
ศรษฐกิจของประเทศ 

2) มีความรู้ความเขา้ใจถึงแนวนโยบายและการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของภาครัฐ 
3) มีความรู้ความเขา้ใจถึงแนวทางในการวเิคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจ 
4) มีความรู้ความเขา้ใจถึงรูปแบบและวธีิการจดัตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ 
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5) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าแผนธุรกิจ 
6) มีความรู้ความเขา้ใจถึงการบริหารงานดา้นต่างๆของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
7) มีความรู้ความเขา้ใจถึงวธีิการประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
8) มีความรู้ความเขา้ใจถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตลอดจนวธีิการน ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
9) มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบของธุรกิจท่ีมีต่อสัง

คม 
2.2 วธีิการสอน 

1) การบรรยาย  โดยใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint และVDO 
2) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
3) การน าความรู้จากงานวจิยัมายกตวัอยา่งประกอบ 
4) การท ารายงานเป็นกลุ่ม 
5) การอภิปรายในหอ้งเรียน 
6) การท าแบบฝึกหดั 
7) การศึกษาดูงาน 
8) การฟังบรรยายจากผูป้ระกอบการ 
9) การเรียนรู้โดยฝึกฝนการเขียนแผนธุรกิจ 

2.3 วธีิการประเมินผล 

1) การท าแบบฝึกหดั 
2) การท ารายงานแผนธุรกิจ 
3) การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
4) การศึกษาบทเรียนและคน้ควา้หาความรู้ตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 
5) การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทั้งทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 

3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

            พฒันาใหรู้้จกัคิดเชิงสร้างสรรค ์การคิดเชิงประมวลและวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
และรู้จกัการประเมินความเป็นไปไดท้างธุรกิจ 

3.2 วธีิการสอน 
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1) การฝึกวเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างธุรกิจ 
2) การท าแบบฝึกหดั และการฝึกฝนการเขียนแผนธุรกิจ 
3) การท างานกลุ่ม การอภิปราย และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 การท ารายงานแผนธุรกิจ การท าแบบฝึกหดั การท ากิจกรรม และการสอบปลายภาค 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1) พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 
2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อ  

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วธีิการสอน 

1) มอบหมายงานทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม  
2) การน าเสนอรายงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1) รายงานท่ีส่งในชั้นเรียน 
2) รายงานท่ีน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
3) พฤติกรรมการเขา้เรียน 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

1) พฒันาทกัษะดา้นการรวบรวมขอ้มูลทั้งดา้นปฐมภูมิโดยวธีิสัมภาษณ์บุคคล 
และขอ้มูลทุติยภูมิจากขอ้มูลเอกสาร และอินเทอร์เน็ต  

2) พฒันาทกัษะพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมอบหมายงานใหน้กัศึกษาท าและส่งงาน 
ตลอดจนปรึกษาปัญหาในการเรียนผา่นทางอินเตอร์เน็ต  

3) พฒันาทกัษะการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใชป้ระกอบ  

5.2 วธีิการสอน 
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1) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น e-Learning 
2) มีการมอบหมายงาน ส่งบทเรียน และส่งงาน ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
3) มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
และมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน  
 

5.3 วธีิการประเมินผล 

1) จ านวนคร้ังของการส่งงานและการคน้ควา้โดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
2) การจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1-2 บทที่  1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิขนาดกลางแ
ละขนาดย่อมของไทย 
 ความหมายและลกัษณะของธุรกิจ 
 เกณฑก์ารก าหนดวสิาหกิจขนาดก

ลางและขนาดยอ่ม 
 บทบาทและความส าคญัของผูป้ระ

กอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทย 

 ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ปัญหาและขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการปร
ะกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่
อม  

6 บรรยาย ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 การวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน 
โอกาส 
และภยัคุกคามของวสิาหกิจขนาดก
ลางและขนาดยอ่มไทย 

3 บทที่ 2  
นโยบายและแนวทางการส่งเสริมธุรกจิข
นาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ 
 แผนการส่งเสริมพฒันาธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม 
 หน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทส่งเสริ

มพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนา
ดยอ่ม 

3 บรรยาย ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

4 บทที ่3    รูปแบบและประเภทของธุรกจิ 
 เจา้ของคนเดียว  
 หา้งหุน้ส่วน  
 บริษทัจ ากดั  
 บริษทัมหาชนจ ากดั 

3 บรรยายและคน้ควา้เพิ่มเติม ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

5 บทที ่4แนวทางการเร่ิมต้นธุรกจิ 
 ธุรกิจใหม่ 
 ธุรกิจครอบครัว  
 การซ้ือธุรกิจ 
 ธุรกิจแฟรนส์ไชส์  

3 บรรยายและคน้ควา้เพิ่มเติม ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

6-7 บทที่5การจัดทาํแผนธุรกจิ 
 ความหมายของแผนธุรกิจ 
 เหตุผลในการเขียนแผนธุรกิจ 
 องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ 
 ประโยชน์ของแผนธุรกิจ 

6 บรรยายและคน้ควา้เพิ่มเติม 
เชิญวทิยากรบรรยาย 

ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 ตวัอยา่งแผนธุรกิจ 
8 บทที ่6การจัดการด้านการตลาด 

 SMEs ควรท าการตลาดอยา่งไร 
 การแบ่งส่วนตลาด  

การเลือกตลาดเป้าหมาย 
และการก าหนดต าแหน่งทางการต
ลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด 

3 บรรยายและน าผลงานวจิยัม
ายกตวัอยา่งประกอบ 
 

ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

9 บทที ่
7การจัดการด้านการผลติหรือด้านการป
ฏิบัติการ 
 การจดัการดา้นการผลิตคืออะไร 
 ระบบการผลิต 
 ตน้ทุนและการประมาณการตน้ทุน

การผลิต 
 การเลือกเทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสม 

3 บรรยาย ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

10 บทที ่8การจัดการกจิการ 
 การจดัการดา้นระบบบริหาร 
 พฒันาการของกิจการ 
 การจดัโครงสร้างการบริหาร 
 การมอบอ านาจหนา้ท่ี 
 การควบคุมการด าเนินงาน 
 การจดัการดา้นบุคลากร 
 การประเมินผลการด าเนินงาน 

3 บรรยาย ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

11 บทที ่9การจัดการด้านบัญชีและการเงิน 
 การเขียนแผนดา้นการเงิน 
 การบญัชีและการบริหารการเงิน 

6 บรรยายและท าแบบฝึกหดั ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 การบญัชีส าหรับ SMEs 
 การจดัท างบการเงิน 
 การวเิคราะห์งบการเงิน 

12 บทที่10การบริหารความเส่ียง 
 ความเส่ียงคืออะไร 
 ท าไมตอ้งบริหารความเส่ียง 
 ประเภทของความเส่ียง 
 ท่ีมาของความเส่ียง 
 ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
 การจดัการความเส่ียง 
 การติดตามประเมินผลการบริหาร

ความเส่ียง 

3 บรรยาย ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

13 บทที ่ 11 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและกา
รประยุกต์ใช้ 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

ทฤษฎีใหม่ 
 การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชก้บัการบริหารกิจการ 

3 บรรยายและคน้ควา้เพิ่มเติม ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 

13 บทที ่
12จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสัง
คมของผู้ประกอบการ 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจริยธรรม 
 การเสริมสร้างและการพฒันาจริยธ

รรมในองคก์ร 
 จริยธรรมระหวา่งองคก์ารธุรกิจกบั

ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม 

3 บรรยายคน้ควา้เพิ่มเติม 
และอภิปราย 

ผศ.สุภาวดี                 
เหล่าฤทธิรัตน์ 
 



11 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

14-15 นําเสนอรายงาน 6 PowerPoint น าเสนอรายงานโด
ยนกัศึกษา 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

กาํหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 1(1)-(3), 3(1) 

1. การเขา้ชั้นเรียน 
2. การท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
3. การมีส่วนร่วม อภิปราย 
หรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี
ยน 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

10% 

2 
2(1)-(2), 3(1)-
(3), 4(1)-(5), 
5(1) 

1. การท ารายงานกลุ่ม 
(แผนธุรกิจ) 

2. การท ารายงานเด่ียว 
3. สอบปลายภาค 

การศึกษา 
 

 

20% 
 

10% 
60% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสาร 
ภาษาไทย 

1.1. ชูศกัด์ิจงธนะพิพฒัน์.  เจ้าของกจิการ.  กรุงเทพฯ: Mc. Graw – Hill , 2542. 
1.2. ผสุดีรุมาคม.การบริหารธุรกจิขนาดย่อม. พิมพค์ร้ังท่ี 6.กรุงเทพฯ: ห.จ.ก. 

ส านกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์, 2544. 
1.3. วทิตัวฒันาวบูิลย.์ จ๋ิวแต่แจ๋ว:ทศิทางทีแ่ท้จริงของธุรกจิ.พิมพค์ร้ังท่ี2. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2536. 
1.4. วนิิจ วรียางกูร.การจัดการธุรกจิขนาดย่อม.คณะบริหารธุรกิจ,มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2537” 
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1.5. ไวจามรมาน. ธุรกจิขนาดกลาง – ย่อมทีท้่าทายโลกอุตสาหกรรม.พิมพค์ร้ังท่ี2. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543. 

1.6. สมชาย หิรัญกิตติและศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารธุรกจิขนาดย่อม.พิมพค์ร้ังท่ี2. กรุงเทพฯ : 
บริษทั ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์ จ  ากดั, 2542. 

1.7. สมพร กิตติโสภากูร. การบริหารธุรกจิขนาดย่อม. พิมพค์ร้ังท่ี 2, 2543. 
1.8. สุธี พนาวร และ อภิชาติ สิริผาติ. คู่มือการจัดตั้ง บริหารธุรกจิขนาดเลก็. พิมพค์ร้ังท่ี3. กรุงเทพฯ : 

New Haven Group International Co., Ltd. พิมพค์ร้ังท่ี 1, 2547. 
1.9. อ านาจ ธีระวนิช.การจัดการธุรกจิขนาดย่อม. พิมพค์ร้ังท่ี4. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก. 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551. 
1.10. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ก่อร่างสร้างกจิการ. พิมพค์ร้ังท่ี 3. ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพ ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2550. 
1.11. สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. แกะรอยแผนธุรกจิเงินล้าน. พิมพค์ร้ังท่ี 1. บริษทั 

เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน), 2550. 
1.12. ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.).คู่มือการเขียนแผนธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 

2. กรุงเทพฯ, 2553. 
 ภาษาองักฤษ 
1.13.  Kuratkyo,Donald F.,Hodgetts,Richard, “Entrepreneurship Theory Process and Practice”, 6thed, 
Ohio:Thomson South- Western,2004. 
     1.14.  Longenecker, Justin G.,Moore, Carlos W., “Small Business Management: An Entrepreneurial  
Emphasis”,China: Thomson South- Western,2006. 
     1.15.  Megginson, William  L. Byrd, Mary Jane “Small Business Management: An Entrepreneur’s  
Guidebook,” 3 rded, Boston : Mc Graw Hill, 2000. 
     1.16.  Zimmerer,Thomas W.,Scarborough,Norman M., “Essentials of Entrepreneurship and Small  
Business Management”,5thed,: New Jersey, Pearson International Edition, 2008. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 http://www.sme.go.th  
 http://www.thairegistration.com/ 
 http://www.moi.go.th  

http://www.thairegistration.com/
http://www.moi.go.th/
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 http://www.moc.go.th  
 http://www.mof.go.th  
 http://www.dip.go.th  
 http://www.dep.go.th 
 http://www.dit.go.th  
 http://www.boi.go.th 
 http://www.ismed.or.th 
 http://www.smebank.co.th  
 www.thaifranchisecenter.com 
 www.franchisefocus.co.th 

 
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1.1 การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
1.2 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
1.3 การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา 
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
3. การปรับปรุงการสอน  

3.1 น าผลการประเมินการสอนท่ีไดม้าปรับปรุงการสอน 
เพื่อใหก้ารสอนในรายวชิาน้ีมีสัมฤทธิผลมากยิง่ข้ึน 

3.2 แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค 
วธีิการใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3.3 การเขา้ร่วมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฎิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการสอน  

http://www.moc.go.th/
http://www.mof.go.th/
http://www.dep.go.th/
http://www.dit.go.th/
http://www.boi.go.th/
http://www.ismed.or.th/
http://www.smebank.co.th/
http://www.thaifranchisecenter.com/
http://www.franchisefocus.co.th/
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แลว้น าส่ิงท่ีเหมาะสมกบัรายวชิามาปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
คณะเศรษฐศาสตร์มีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ 

การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

5.1  ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 

5.2  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) 
มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆของวชิา 
และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 


