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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC423   การวเิคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
                Reading in Business Economic Issues 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์หฤทยั มีนะพนัธ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2560  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC321 เศรษฐศาสตร์การจดัการ 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 5707  อาคาร 5 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและสามารถใชแ้นวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใชศึ้กษา และวเิคราะห์ 
 ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ทั้งทางดา้นการจดัการภายในองคก์ร ขอบเขตการท าธุรกิจ สภาพ 
 แวดลอ้มการแข่งขนั และกลยทุธ์ทางธุรกิจเพื่อการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื โดยการน าประเด็นปัญหา 
 ท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีศึกษาตวัอยา่ง มาใชอ้ภิปรายและเป็นตวัอยา่งการวเิคราะห์ 
 
  

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

       วตัถุปร         วตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิาน้ี เนน้การเรียนรู้โดยอาศยักรณีศึกษาทางธุรกิจ เป็น 
                         องคป์ระกอบส าคญั เพื่อแสดงวธีิการน าประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ 
                         วเิคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดจริงในโลกธุรกิจปัจจุบนั นกัศึกษาจะเขา้ใจการใชเ้หตุผล 
                         ทางเศรษฐศาสตร์ และการเช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรม และ 
                         เหตุการณ์จริงทางธุรกิจท่ีเป็นรูปธรรม  
 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

อ่าน จบัใจความ และวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมสมยัท่ีน่าสนใจ ซ่ึงไดจ้าก 
แหล่งต่างๆ เช่น หนงัสือ บทความ งานวิจยั ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมทั้งน า 
ประเด็นต่างๆมาอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ - อ่านและวเิคราะห์ การศึกษาสืบคน้ขอ้มูล
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ภาคการศึกษา กรณีศึกษา หรือประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การอภิปรายน าเสนอ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
มาอธิบายสถานการณ์  

ข่าวสารทางธุรกิจ ทาง
ส่ือต่างๆ  อาทิ ส่ิงพิมพ ์
อินเตอร์เน็ต ดว้ยตวัเอง 6 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบหนา้ห้องพกัอาจารย ์
 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียน โดยมีการนดัหมาย

ล่วงหนา้   
 

 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

 มีมารยาท  วนิยั  ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่รู้ และขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาหาความรู้ 
 มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเองและสังคมโดยรวม 
 รู้จกัเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และวชิาชีพ   

1.2 วธีิการสอน  

 การทบทวนความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีไดศึ้กษาแลว้ก่อนการเขา้เรียน เพื่อสามารถเขา้ใจ
อยา่งต่อเน่ือง  

 สืบคน้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือทุกประเภทเพื่อรับรู้เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงในโลกแห่ง
ความเป็นจริงทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเขา้ใจการประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีอธิบายเหตุการณ์ 

1.3 วธีิการประเมินผล 
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 พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตามเวลาท่ีก าหนด และการแต่งกายถูกระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 ความกระตือรือร้น ตั้งใจ สนใจในการเรียนและตอบค าถามอยา่งมีหลกัวชิา 
 การศึกษางานตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

 เขา้ใจและสามารถอธิบายสาระส าคญัของกรณีศึกษา หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ และสมเหตุสมผลเฉกเช่นนกัเศรษฐศาสตร์  
 สามารถประยกุตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์และอธิบายโลกแห่งความเป็นจริงทางธุรกิจ 

 
 

. มี  
      2.2 วธีิการสอน 

               น าเสนอกรณีศึกษาและประเด็นปัญหาทางธุรกิจของธุรกิจท่ีน่าสนใจเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปมาใหน้กัศึกษา 
      อ่าน จบัใจความ รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่ือต่าง ๆ  วเิคราะห์ประเด็นปัญหาและอภิปราย 
      น าเสนอขอ้คิดเห็น  การน าเสนอหลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาใชว้เิคราะห์ การเลือกก าหนดกลยทุธ 
       ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม 
 

กจิร  ทั้งนี ้นักศึกษาต้องปฏิบัติตนดังนี ้ 
1.    1  1.เขา้ชั้นเรียน ฟังค าบรรยายอยา่งสงบดว้ยความตั้งใจ 
2.      2.คอยเตรียมตวัตอบค าถาม และซกัถามในประเด็นขอ้สงสัย 
3.  3. ทบทวนบทเรียนทุกคร้ังก่อนเขา้เรียน 
4.  4. ใฝ่หาความรู้ โดยคน้ควา้จากส่ือต่างๆ  อาทิ ส่ิงพิมพ ์ สนทนากบัผูรู้้ และ อินเทอร์เน็ต  
       ( ใช ้iPad  ใหเ้ป็นประโยชน์ในการเรียนระดบัอุดมศึกษา   
ดว้      ดว้ยรูปแบบการเรียนท่ีทนัสมยั iHybrid  System   และ WiFi 100% ทุกพื้นท่ีเช่ือมโลกอินเทอร์เน็ต  
  มห   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยเป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง     นกัศึกษาสามารถสืบคน้ 
ข่าวขข่าวสารขอ้มูลไดร้วดเร็วผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงไดรั้บความรู้อยา่งเตม็ท่ี ) 



5 
 

 
   

       
2.3 วธีิการประเมินผล 

 การอ่านและวเิคราะห์กรณีศึกษาและประเด็นปัญหาทางธุรกิจ 
 การอภิปรายน าเสนอขอ้คิดเห็นในชั้นเรียน 
 การศึกษางานตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
 การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ความสามารถในการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทาง 

เศรษฐศาสตร์อธิบายประเด็นปัญหาส าคญัทางธุรกิจจริง 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

              พฒันาใหรู้้จกัวธีิคิดแบบนกัเศรษฐศาสตร์   ( Thinking like an economist ) คิดวเิคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ สมเหตุสมผลสามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจและ
เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ได ้

3.2 วธีิการสอน 

 การอภิปราย น าเสนอขอ้คิดเห็น และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
 การวเิคราะห์ปัญหาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  อาทิ การควบกิจการ กลยทุธการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ       และการน าเสนอแนวคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรคใ์นเชิงวชิาการ 
 รายงานกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 การสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การประยกุตแ์นวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อธิบายสถานการณ์ 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

 พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม จากการท ารายงานกลุ่ม 
 พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
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 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนและสังคมโดยรวม มี
ความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 

4.2 วธีิการสอน 

 มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล  
 การอภิปราย น าเสนอขอ้คิดเห็น และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

 
4.3 วธีิการประเมินผล 

 รายงานท่ีส่ง และน าเสนอในชั้นเรียน 
 การอภิปราย น าเสนอขอ้คิดเห็น และการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
 พฤติกรรมการเขา้เรียน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร โดยการรู้จกัการเก็บขอ้มูลทางธุรกิจ จาก 
 การสืบคน้ขอ้มูลจากส่ือทุกประเภท โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์จาก iPad   

 ทกัษะการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
มาใชป้ระกอบ 

5.2 วธีิการสอน 

 มีการเรียนรู้ผา่น iPad 
 มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใหอ้า้งอิงแหล่งท่ีมา 

ของขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ละมีการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนอรายงาน 

5.3 วธีิการประเมินผล 

 การจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการ
เรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 - แนะน าวชิา 
-ท าความรู้จกักบัผูป้ระกอบการ 
-สภาพการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั 
-ตวัอยา่งปัญหาการจดัการในองคก์ร 
-เศรษฐศาสตร์กบัการจดัการธุรกิจ 
-โมเดลการพฒันาประเทศไทย 4.0 
 

  บรรยาย 
  และ 
ยกตวัอยา่ง 

ผศ.หฤทยั  
    มีนะพนัธ์ 

2  องคก์รธุรกิจ 
-ปัญหาหลกัของการจดัการ : สร้าง และ ยดึค่า 
- Economic Value Added (EVA) 
     : Roberto Goizueta 

 

     3         บรรยาย 
ยกตวัอยา่ง พร้อม 
ทั้งวเิคราะห์
กรณีศึกษา 

   ผศ.หฤทยั  
    มีนะพนัธ์ 

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

       บรรยาย 
ยกตวัอยา่ง พร้อม 
ทั้งวเิคราะห์
กรณีศึกษา 
และมอบหมายงาน 

ผศ.หฤทยั  
    มีนะพนัธ์ 

3-4 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัแบบ 5 Forces Plus 1 
- การแข่งขนัระหวา่งธุรกิจ 
-การเขา้ตลาดของผูค้า้รายใหม่ 
-อ านาจการต่อรองของซพัพลายเออร์ 
-อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 
- การทดแทนสินคา้ 
- สินคา้ประกอบกนั / รัฐบาล / สาธารณะชน 
 

    6    บรรยายและ 
ยกตวัอยา่ง พร้อม 
ทั้งวเิคราะห์
กรณีศึกษาท่ี
มอบหมาย 

   ผศ.หฤทยั 
   มีนะพนัธ์ 



8 
 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการ
เรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

4 -5 บทท่ี   การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัแบบ Co-opetition 
-การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่แข่งทางการคา้  
(Competitors) และ คู่ร่วมทางการคา้ (Complementors) 

 
   

3  ใหน้กัศึกษา
น าเสนอ 
กรณีตวัอยา่งของ
ธุรกิจ และอภิปราย
ร่วมกนั 

ผศ.หฤทยั  
มีนะพนัธ์ 

  6-7 กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
- การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั 
 

      9 มอบหมายกรณี 
ศึกษาใหน้กัศึกษา 
อ่าน คน้ควา้เพ่ิมเติม 
และวเิคราะห์เพื่อ 
อภิปรายในหอ้ง และ 
ตอบค าถามท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบักรณีศึกษา 
ท่ีมอบหมาย 

ผศ.หฤทยั  
มีนะพนัธ์ 

 8-9 บทท่ี        กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
__ 
ธุรกิจ   -  ธุรกิจกบัการสร้างค่าเพ่ือผลก าไร 
      K   (Value Creation)  ดว้ยนวตักรรม : UNIQLO 
     
 
                                              
 

 

6    มอบหมายกรณี 
ศึกษาใหน้กัศึกษา 
อ่าน คน้ควา้เพ่ิมเติม 
และวเิคราะห์เพื่อ 
อภิปรายในหอ้ง และ 
ตอบค าถามท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบักรณีศึกษา 
ท่ีมอบหมาย 

ผศ.หฤทยั  
มีนะพนัธ์ 

10-11  กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
   กลยทุธ์การตลาดยคุใหม่ 4.0 
- E- Commerce 
-Viral Marketing 
-Guerilla Marketing 

 

6    ใหน้กัศึกษา
น าเสนอ 
กรณีตวัอยา่งของ
ธุรกิจ และอภิปราย
ร่วมกนั 

ผศ.หฤทยั 
 มีนะพนัธ์ 

12-13     -  TiT   กรณีศึกษาทางธุรกิจ  
                การสร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั  4.0        

6     มอบหมายกรณี 
ศึกษาใหน้กัศึกษา 

ผศ.หฤทยั  
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สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการ
เรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

(C 
-ความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุน (Cost Advantage) 
-ความไดเ้ปรียบทางดา้นความแตกต่าง (Differentiation 
Advantage) 
          
 

อ่าน คน้ควา้เพ่ิมเติม 
และวเิคราะห์เพื่อ 
อภิปรายในหอ้ง และ 
ตอบค าถามท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบักรณีศึกษา 
ท่ีมอบหมาย 

มีนะพนัธ์ 

 14-15 การน าเสนอกรณีศึกษาทางธุรกิจ รายกลุ่ม 
 _ มุ่งเนน้ ธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
( Innovative Driven Entrepreneur : IDE) 
  

      6 ใหน้กัศึกษาน าเสนอ 
กรณีศึกษาท่ีสนใจ
จดัท าเป็นรายกลุ่ม 
 

ผศ.หฤทยั 
 มีนะพนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
คุณธรรม   จริยธรรม เหมือนหมวด 4  ขอ้1.1 ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 20 

 
ความรู้ เหมือนหมวด 4  ขอ้ 2.1 ทุกสัปดาห์ 

 
ร้อยละ 20 

ทกัษะทางปัญญา เหมือนหมวด 4  ขอ้ 3 ทุกสัปดาห์ 
 

ร้อยละ 20 

ทกัษะความสัมพนัธ์ เหมือนหมวด 4  ขอ้ 4 ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 20 
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ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
ทกัษะเชิงการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เหมือนหมวด 4  ขอ้ 5 ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 20 

 
จากตารางแผนการประเมินผลการเรียนรู้  สามารถแสดงรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ได ้ดงัน้ี 

1. คะแนนเก็บในชั้นเรียน      20  คะแนน 
2. การวเิคราะห์กรณีศึกษา     30   คะแนน 
3. สอบปลายภาค                   50   คะแนน     
 

2.1 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร  สัปดาห์ท่ี
ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

2.1.1  ประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเขา้เรียน การอภิปรายในชั้นเรียนและ งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย คิดเป็น 20 คะแนน  

2.1.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งหมดคิดเป็น 50 คะแนน โดยสอบปลายภาคตามก าหนดเวลาของ
มหาวทิยาลยัท่ีปรากฎในปฎิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  

2.1.3 ประเมินผลการเรียนจากการท ารายงานประเด็นปัญหาทางธุรกิจและน าเสนอในชั้นเรียนคิด
เป็น 30 คะแนน 

 
 

หมวดที ่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) 
   Timmons, Jeffry A., New Venture Creation : Entrepreneurship For The 21st Century , 6th ed , (McGraw-Hill, 2015) 
   Timmons, Jeffry A., Andrew Zacharakis and Stephen Spinelli .,Business Plans that A Guide for Small Business ,  

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
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
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                  (McGraw Hill Professional,  2015)   
 
 

    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 ) 1 
    Time Magazine (American weekly news magazine) 
        
 
 Website ทีเ่กีย่วข้อง  

      http://positioningmag.com/#  

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

 

                                                        
1 ผูเ้ขียน  Differentiate or Die 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/News_magazine
http://positioningmag.com/
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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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 
 การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

  ผลสอบของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  
            มีการปรับปรุงการสอนจากขอ้มูลในขอ้ 1 และ 2  นอกจากนั้น  หากรณีตวัอยา่งในโลกแห่งความเป็น
จริงท่ีทนัสมยั และอยูใ่นความสนใจมาอธิบายใหน้กัศึกษาเพื่อจูงใจ และกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
   ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน
วชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดยปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ ปี หรือตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการตามขอ้ 4 

 
  
 

 

 


