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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

EC423   การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
                Reading in Business Economic Issues 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หฤทัย มีนะพันธ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการเรียนที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC321 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    

ห้อง 22304  อาคาร 22 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 1 กรกฎาคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ศึกษา และวิเคราะห์ 
 ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ทั้งทางด้านการจัดการภายในองค์กร ขอบเขตการท าธุรกิจ สภาพ 
 แวดล้อมการแข่งขัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยการน าประเด็นปัญหา 
 ที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง มาใช้อภิปรายและเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ 
 
  

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       วัตถุปร         วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้ เน้นการเรียนรู้โดยอาศัยกรณีศึกษาทางธุรกิจ เป็น 
                         องค์ประกอบส าคัญ เพื่อแสดงวิธีการน าประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ 
                         วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจริงในโลกธุรกิจปัจจุบัน นักศึกษาจะเข้าใจการใช้เหตุผล 
                         ทางเศรษฐศาสตร์ และการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เป็นนามธรรม และ 
                         เหตุการณ์จริงทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม  
 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

อ่าน จับใจความ และวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมสมัยท่ีน่าสนใจ ซึง่ได้จาก 
แหลง่ต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งน า 
ประเด็นต่างๆมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ - อ่านและวิเคราะห์ การศึกษาสืบค้นข้อมูล
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ภาคการศึกษา กรณีศึกษา หรือประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การอภิปรายน าเสนอ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
มาอธิบายสถานการณ์  

ข่าวสารทางสื่อต่างๆ  
อาทิ สิ่งพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต ด้วยตัวเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทราบหน้าห้องพักอาจารย์ 
 อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน โดยมีการนัดหมาย

ล่วงหน้า   
 

 
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 มีมารยาท  วินัย  ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่รู้ และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ 
 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสังคมโดยรวม 
 รู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ   

1.2 วิธีการสอน  

 การทบทวนความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ได้ศึกษาแล้วก่อนการเข้าเรียน เพื่อสามารถเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง  

 สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทเพื่อรับรู้เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่ง
ความเป็นจริงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ตลอดจนเข้าใจการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีอธิบายเหตุการณ์ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
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 พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ตามเวลาที่ก าหนด และการแต่งกายถูกระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ความกระตือรือร้น ตั้งใจ สนใจในการเรียนและตอบค าถามอย่างมีหลักวิชา 
 การศึกษางานตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอ 

 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 เข้าใจและสามารถอธิบายสาระส าคัญของกรณีศึกษา หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และสมเหตุสมผลเฉกเช่นนักเศรษฐศาสตร์  
 สามารถประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์และอธิบายโลกแห่งความเป็นจริงทางธุรกิจ 

 
 

. ม ี 
      2.2 วิธีการสอน 

               น าเสนอกรณีศึกษาและประเด็นปัญหาทางธุรกิจของธุรกิจที่น่าสนใจเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมาให้นักศึกษา 
      อ่าน จับใจความ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในสื่อต่าง ๆ  วิเคราะหป์ระเด็นปัญหาและอภิปราย 
      น าเสนอข้อคิดเห็น  การน าเสนอหลักเศรษฐศาสตร์ที่น ามาใช้วิเคราะห์ การเลือกก าหนดกลยุทธ 
       ทางธุรกิจที่เหมาะสม 
 

กิจร  ท้ังนี้ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนดังนี้  
1.    1  1.เข้าชั้นเรียน ฟังค าบรรยายอย่างสงบด้วยความตั้งใจ 
2.      2.คอยเตรียมตัวตอบค าถาม และซักถามในประเด็นข้อสงสัย 
3.  3. ทบทวนบทเรียนทุกคร้ังก่อนเข้าเรียน 
4.  4. ใฝ่หาความรู้ โดยค้นคว้าจากสื่อต่างๆ  อาทิ สิ่งพิมพ์  สนทนากับผู้รู้ และ อินเทอร์เน็ต  
       ( ใช้ iPad  ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนระดับอุดมศึกษา   
ด้ว      ด้วยรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย iHybrid  System   และ WiFi 100% ทุกพื้นที่เชื่อมโลกอินเทอร์เน็ต  
  มห   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง     นักศึกษาสามารถสืบค้น 
ข่าวขข่าวสารข้อมูลได้รวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ) 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

 การอ่านและวิเคราะห์กรณีศึกษาและประเด็นปัญหาทางธุรกิจ 
 การอภิปรายน าเสนอข้อคิดเห็นในชั้นเรียน 
 การศึกษางานตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
 การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง 

เศรษฐศาสตร์อธิบายประเด็นปัญหาส าคัญทางธุรกิจจริง 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

              พัฒนาให้รู้จักวิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์   ( Thinking like an economist ) คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ สมเหตุสมผลสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจและ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ 

3.2 วิธีการสอน 

 การอภิปราย น าเสนอข้อคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
 การวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  อาทิ การควบกิจการ กลยุทธการแข่งขันทาง

ธุรกิจ       และการน าเสนอแนวคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ 
 รายงานกลุ่ม 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อธิบายสถานการณ์ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 พัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีม จากการท ารายงานกลุ่ม 
 พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 
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 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและสังคมโดยรวม มี
ความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 

4.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  
 การอภิปราย น าเสนอข้อคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 
4.3 วิธีการประเมินผล 

 รายงานที่ส่ง และน าเสนอในชั้นเรียน 
 การอภิปราย น าเสนอข้อคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
 พฤติกรรมการเข้าเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร โดยการรู้จักการเก็บข้อมูลทางธุรกิจ จาก 
 การสืบค้นข้อมูลจากสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก iPad   

 ทักษะการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยรู้จักน าเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาใช้ประกอบ 

5.2 วิธีการสอน 

 มีการเรียนรู้ผ่าน iPad 
 มอบหมายให้ท ารายงานและให้น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

ของข้อมูลอย่างถูกต้อง ละมีการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 การจัดท ารายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช้  
ผู้สอน 

1 - แนะน าวิชา 
-ท าความรู้จักกับผู้ประกอบการ 
-สภาพการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั 
-ตัวอย่างปัญหาการจดัการในองคก์ร 
-เศรษฐศาสตร์กับการจัดการธุรกิจ 
-โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 

  บรรยาย 
  และ 
ยกตัวอย่าง 

ผศ.หฤทัย  
    มีนะพันธ์ 

2  องค์กรธุรกิจ 
-ปัญหาหลักของการจัดการ : สร้าง และ ยึดค่า 
- Economic Value Added (EVA) 
     : Roberto Goizueta 

 

     3         บรรยาย 
ยกตัวอย่าง พร้อม 
ทั้งวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

   ผศ.หฤทัย  
    มีนะพันธ์ 

2-3 ธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม 
-การแข่งขนั & โครงสร้างตลาด 
-Concentration Ratio 
-Herfindahl - Hirschman Index 
-Rothschild Index 
-Lerner Index 

       บรรยาย 
ยกตัวอย่าง พร้อม 
ทั้งวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
และมอบหมายงาน 

ผศ.หฤทัย  
    มีนะพันธ์ 

3-4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันแบบ 5 Forces Plus 1 
- การแข่งขันระหว่างธุรกิจ 
-การเข้าตลาดของผูค้้ารายใหม ่
-อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ 
-อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 
- การทดแทนสินค้า 
- สินค้าประกอบกัน / รัฐบาล / สาธารณะชน 
 

    6    บรรยายและ 
ยกตัวอย่าง พร้อม 
ทั้งวิเคราะห์
กรณีศึกษาที่
มอบหมาย 

   ผศ.หฤทัย 
   มีนะพันธ์ 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช้  
ผู้สอน 

4 -5 บทที่   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันแบบ Co-opetition 
-การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างคู่แข่งทางการค้า  
(Competitors) และ คู่ร่วมทางการค้า (Complementors) 

 
   

3  บรรยายและ 
ยกตัวอย่าง พร้อม 
ทั้งวิเคราะห์
กรณีศึกษาที่
มอบหมาย 

ผศ.หฤทัย  
มีนะพันธ์ 

  6-7 กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขนั 
 

      9 มอบหมายกรณี 
ศึกษาใหน้ักศึกษา 
อ่าน ค้นคว้าเพิ่มเติม 
และวิเคราะหเ์พื่อ 
อภิปรายในห้อง และ 
ตอบค าถามทีเ่กี่ยว 
ข้องกับกรณีศึกษา 
ที่มอบหมาย 

ผศ.หฤทัย  
มีนะพันธ์ 

 8-9 บทที ่       กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
__ 
ธุรกิจ   -  ธุรกิจกับการสร้างค่าเพื่อผลก าไร 
      K   (Value Creation)  ด้วยนวัตกรรม 
     
 
                                              
 

 

6    มอบหมายกรณี 
ศึกษาใหน้ักศึกษา 
อ่าน ค้นคว้าเพิ่มเติม 
และวิเคราะหเ์พื่อ 
อภิปรายในห้อง และ 
ตอบค าถามทีเ่กี่ยว 
ข้องกับกรณีศึกษา 
ที่มอบหมาย 

ผศ.หฤทัย  
มีนะพันธ์ 

10-11  กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
   กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 
- E- Commerce 
-Viral Marketing 
-Guerilla Marketing 

 

6    มอบหมายกรณี 
ศึกษาใหน้ักศึกษา 
อ่าน ค้นคว้าเพิ่มเติม 
และวิเคราะหเ์พื่อ 
อภิปรายในห้อง และ 
ตอบค าถามทีเ่กี่ยว 
ข้องกับกรณีศึกษา 
ที่มอบหมาย 

ผศ.หฤทัย 
 มีนะพันธ์ 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช้  
ผู้สอน 

12-13     -  TiT   กรณีศึกษาทางธุรกิจ  
                การสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขัน          
(C 

-ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน (Cost Advantage) 
-ความได้เปรียบทางด้านความแตกต่าง (Differentiation 
Advantage) 
          
 

6     มอบหมายกรณี 
ศึกษาใหน้ักศึกษา 
อ่าน ค้นคว้าเพิ่มเติม 
และวิเคราะหเ์พื่อ 
อภิปรายในห้อง และ 
ตอบค าถามทีเ่กี่ยว 
ข้องกับกรณีศึกษา 
ที่มอบหมาย 

ผศ.หฤทัย  
มีนะพันธ์ 

 14-15 การน าเสนอกรณีศึกษาทางธุรกิจ รายกลุ่ม 
 _ มุ่งเน้น ธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
( Innovative Driven Entrepreneur : IDE) 
  

      6 ให้นักศึกษาน าเสนอ 
กรณีศึกษาที่สนใจ
จัดท าเป็นรายกลุ่ม 
 

ผศ.หฤทัย 
 มีนะพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
คุณธรรม   จริยธรรม เหมือนหมวด 4  ข้อ1.1 ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 20 

 
ความรู ้ เหมือนหมวด 4  ข้อ 2.1 ทุกสัปดาห์ 

 
ร้อยละ 20 

ทักษะทางปัญญา เหมือนหมวด 4  ข้อ 3 ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 20 
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

เหมือนหมวด 4  ข้อ 4 ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 20 

ทักษะเชิงการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เหมือนหมวด 4  ข้อ 5 ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 20 

 
จากตารางแผนการประเมินผลการเรียนรู้  สามารถแสดงรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ได้ ดังนี้ 

1. คะแนนเก็บในชั้นเรียน      20  คะแนน 
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา     30   คะแนน 
3. สอบปลายภาค                   50   คะแนน    ( 15 ธันวาคม 2559   เวลา  9.00 – 12.00 น ) 
 

2.1 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาห์ที่
ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

2.1.1  ประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเข้าเรียน การอภิปรายในชั้นเรียนและ งานที่ได้รับ
มอบหมาย คิดเป็น 20 คะแนน  

2.1.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งหมดคิดเป็น 50 คะแนน โดยสอบปลายภาคตามก าหนดเวลาของ
มหาวิทยาลัยที่ปรากฎในปฎิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  

2.1.3 ประเมินผลการเรียนจากการท ารายงานประเด็นปัญหาทางธุรกิจและน าเสนอในชั้นเรียนคิด
เป็น 30 คะแนน 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

    Kotler, Philip. , Kotler on Marketing : How to Create , Win and Dominate Markets , ( New York : The Free Press,1999) 
    Porter, Michael E. , Competitive Strategy , (New York : The Free Press ,1998) 
   Spinelli  Stephen and Rob Adams , New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century ,9th ed , (McGraw-Hill, 2011) 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Rob+Adams&search-alias=books&text=Rob+Adams&sort=relevancerank
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   Timmons, Jeffry A., New Venture Creation : Entrepreneurship For The 21st Century , 6th ed , (McGraw-Hill, 2006) 
   Timmons, Jeffry A., Andrew Zacharakis and Stephen Spinelli .,Business Plans that A Guide for Small Business ,  
                  (McGraw Hill Professional,  2004)   
 
 

    หนังสืออ่านนอกเวลา : 
   C. K. Prahalad,  The Fortune at the Bottom of the Pyramid : Eradicating  Poverty  Through  Profits,  
        ( Wharton School Publishing, 2005 ) 
    David Greising,  I’D LIKE THE WORLD TO BUY A COKE : The life and leadership of Roberto Goizueta, 
        ( John Wiley  &  Sons, Inc,1998 ) 
   Gove , John.,  Made in America : The True Stories Behind the Brand Names That Build a Nation, ( Berkley Books, 
         New York, 2001 ) 
    Kotler, Philip., Ten Deadly Marketing Sins  : Signs and Solutions, ( John Wiley & Sons, Inc, 2004 ) 
   Levitt D and Dubner J.,  Super Freakonomics, ( Penguin Books, 2010 ) 
   Milind M Lele,  Monopoly Rules : How to find, capture Et control the world’s most lucrative markets in any business,  
           ( Kogan Page, 2007 ) 
    Ries, Al and Laura Ries ,  The 22 Immutable Laws of Branding : How to Build a Product or Service into  
        a World-Class Brand ,( HarperBusiness , 2002) 
   Trout,  Jack.,  Big Brands Big Trouble : Lessons Learned The Hard Way,   ( John Wiley & Sons, Inc, 2001 ) ** 
    Time Magazine (American weekly news magazine) 
        
**  Author of Differentiate or Die 

 

     http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/marketing/ 
    http://www.prachachat.net/news_ 
    http://www.gotomanager.com/news/ 
     http://time.com/ 
 
    เอกสารประกอบการศึกษาอ่ืน ๆ รวมทั้งกรณีศึกษาจะแจกให้นักศึกษาในภายหลัง 

 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrew+Zacharakis%22
https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+Spinelli%22
https://en.wikipedia.org/wiki/News_magazine
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/marketing/
http://www.prachachat.net/news_
http://www.gotomanager.com/news/
http://time.com/
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา โดย 
 การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  ผลสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  
            มีการปรับปรุงการสอนจากข้อมูลในข้อ 1 และ 2  นอกจากนั้น  หากรณีตัวอย่างในโลกแห่งความเป็น
จริงที่ทันสมัย และอยู่ในความสนใจมาอธิบายให้นักศึกษาเพื่อจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ ปี หรือตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการตามข้อ 4 

 
  
 

 

 


