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คาํนํา    

 

 รายละเอียดรายวิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) รหัสวิชา 3604201 เป็นการ

จดัทาํรายละเอียดประกอบรายวิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  ในหมวดวิชา

เฉพาะ วิชาแกน  โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ การ

ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อใช้ในการตดัสินใจของฝ่าย

บริหารสูงสุดในการกาํหนดทิศทางวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เทคนิคและเคร่ืองมือในการ

ประเมินและติดตามผลการจดัการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนหลกัจริยธรรมของนกับริหารและความรับผิดชอบ

ต่อสภาพแวดลอ้ม และสังคมอยา่งเหมาะสม 

 เอกสารรายละเอียดรายวิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์ฉบบัน้ี เพื่อให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาํเสนอผลงานของ

ผูเ้รียน ความตระหนกัรู้ในเร่ืองกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเ้รียนให้มีมากยิ่งข้ึน และเป็น

แนวทางท่ีสามารถปรับปรุงรูปแบบวธีิการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

 

     

           ผูจ้ดัทาํ 

                                                               สิงหาคม  2559 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   คณะวทิยาการจดัการ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

    3604201 การจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 

2. จํานวนหน่วยกติ 

    3(3-0-6) หน่วยกิต 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

    3.1  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริการลูกคา้ 

 3.2  ประเภทรายวชิาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ผูช่้วยศาสตราจารยน์ํ้าผึ้ง ไขวพ้นัธ์ุ 

 4.2  อาจารยผ์ูส้อน   อาจารยก์นกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล ตอนเรียน C1 และ D1  
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

   ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ชั้นปีท่ี 3  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

    ไม่มี 
 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

    ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

  คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

    9.1  วนัท่ีจดัทาํ    14 สิงหาคม 2559     

    9.2  วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  15 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มจนถึง

การวางกลยทุธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได ้

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

3. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ และนาํไปใช้ในการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนัได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้มีความเหมาะสม 

และทนัสมยั สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษากระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์าร เพื่อใช้ในการตดัสินใจของฝ่ายบริหารสูงสุดในการกาํหนดทิศทางวตัถุประสงค ์และกล

ยุทธ์ไปปฏิบติั เทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินและติดตามผลการจดัการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนหลกั

จริยธรรมของนกับริหารและความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้ม และสังคมอยา่งเหมาะสม 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก  สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. ต่อภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความตอ้งการ

ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน

ภาคสนาม 

 

 90 ช.ม.ต่อภาค

การศึกษา  

(6 ชม.ต่อสัปดาห์) 
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น   

    รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาใหค้าํปรึกษาผา่น เวบ็ไซดค์ณะ 

- อาจารยจ์ดัเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก และเคารพกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีได 

(2) มจีติสํานกึทีค่ํานงึถงึประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

(3) มีความรู ความเขาใจ ในคณุคาแหงวชิาชีพ และมีทศันคติทีด่ตีอวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี 

(4) มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสราง

ภูมิคุมกัน 

1.2 วธีิการสอน 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเด่ียวและกลุ่มเพื่อพิจารณาความ

ซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเขา้เรียน 

1.3 วธีิการประเมินผล 

การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหวา่งการเรียน ความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบ

ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเขา้เรียน 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

(1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 

(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่ เกี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดาน

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 
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(3) มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ 

รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

(4) มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ

ควบคุม 

2.2 วธีิการสอน 

(1)  การสอนโดยการบรรยาย และใชส่ื้อประกอบการสอน เช่น ตาํรา เอกสารประกอบ  PowerPoint 

เป็นตน้  

(2)  การอภิปรายประเด็นสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

(3)  การมอบหมายงานใหก้บันกัศึกษาทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม  

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  การวเิคราะห์ผลการทาํงานเด่ียว/งานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(2)  ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบแบบปรนยั 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

(1) สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงานตาม 
สถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 

(2) สามารถประยุกตความรูทางการจดัการและดานอืน่ทีส่มัพนัธกนั จากสาขาวชิาชพีทีศ่ึกษาและ 

ประสบการณมาใชงานตามสถานการณทัว่ไปไดอยางเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดยคาํนงึถงึ

ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการตดัสนิใจ และสามารถติดตาม ประเมนิผล และรายงานผลไดอยางถกูตอง 
ครบถวน 

(4) สามารถคดิคนทางเลือก วเิคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี 

ความสามารถในการตัดสนิใจเลือกทางเลอืกทีส่อดคลองกับสถานการณทางธรุกจิ ทําใหเกิดการไดเปรยีบ 
ทางการแขงขนัทางธรุกจิ 

3.2 วธีิการสอน 

(1) การวเิคราะห์กรณีศึกษา  

(2) มอบหมายงานกลุ่มเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาของธุรกิจ  

3.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การวเิคราะห์ผลการทาํกรณีศึกษา และงานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย  

3604201  การจดัการเชิงกลยทุธ์  3(3-0-6) 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริการลูกคา้ คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

 

7 



มคอ. 3 

(2) ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์และการประยุกตค์วามรู้ท่ีศึกษา

และสภาพเน้ือหาในบทเรียนท่ีไดศึ้กษา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

(1) สามารถแสดงความเปนกลัยาณมิตร ชวยเหลอืผูอืน่ และแสดงความรบัผดิชอบในการตัดสนิใจใน

การกระทาํของตนเอง รวมถึงความรบัผิดชอบตอสังคม 

(2) สามารถแสดงความคดิริเริม่และความเหน็อยางสรางสรรคในการพฒันาความรูและความคดิได

อยางมปีระสทิธภิาพ 

(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และมี

ทักษะการแกปญหากลุม 

4.2 วธีิการสอน 

มอบหมายให้ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยเนน้ความรู้ท่ีเรียนในวชิาและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และ

การร่วมกนัอภิปรายหรือนาํเสนองานกลุ่ม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทาํกิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือ

นาํเสนองานกลุ่ม 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(1) สามารถประยกุตใชหลกัคณิตศาสตร สถิต ิการวเิคราะหเชงิปรมิาณมาใชในการวเิคราะห และ

ตัดสนิใจทางธรุกจิและชวีติประจาํวนั 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธบิายและสรางความเขาใจในรปูแบบการพดู การเขยีนทีเ่หมาะสมสําหรบั

กลุมบุคคลทีแ่ตกตางกันทัง้ทีเ่ปนขอมลูธรุกิจและขอมลูอืน่ 
(4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสม มาใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล 

 5.2 วธีิการสอน 
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(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-learning และทาํ

รายงานโดยใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาในรายวชิา 

(2) นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 

    5.3 วธีิการประเมินผล 

 ประเมินจากงานท่ีไดม้อบหมายให ้และการนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

1 

 

 

บทที ่1 แนวความคิดและการวาง 

แผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

- แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารเชิง    

กลยทุธ์ 

- องคป์ระกอบของการวางแผน 

เชิงกลยทุธ์ 

- ประโยชน์ของการจดัการเชิง        

กลยทุธ์ 

- ขั้นตอนของการจดัการเชิง          

กลยทุธ์ 

- ลาํดบัขั้นในกระบวนการ

วางแผน 

3 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะนาํเน้ือหาวชิา  

วตัถุประสงคข์องวชิาการเรียน

การสอนและการประเมินผล 

2. บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นสาํคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน

วชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. PowerPoint ประกอบการ

บรรยาย  

อาจารย์

กนกวรรณ รุ่ง

อดุลพิศาล 

2-4 บทที ่2  การวเิคราะห์

สภาพแวดล้อมขององค์การ 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

9 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นสาํคญัท่ี

อาจารย์

กนกวรรณ รุ่ง

อดุลพิศาล 
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มคอ. 3 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

ภายนอก 

- สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป 

- สภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม

หรือสภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายใน 

- การวเิคราะห์ตามสายงาน 

- การวเิคราะห์โซ่แห่งคุณค่า 

การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาสและขอ้จาํกดั 

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกการคิดวเิคราะห์

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม พร้อม

ทั้งนาํเสนอ  

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน

วชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. PowerPoint ประกอบการ

บรรยาย  

3. กรณีศึกษา/งานท่ีมอบหมาย/

ทดสอบยอ่ย 

 

5-7 บทที ่3 การกาํหนดกลยุทธ์ระดับ

บริษัทและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

- ความหมายของ วสิัยทศัน์ 

ภารกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ 

กลยทุธ์ และระดบักลยทุธ์ 

- การกาํหนดกลยทุธ์ระดบับริษทั 

- การกาํหนดกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

9 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นสาํคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกการคิดวเิคราะห์

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม พร้อม

ทั้งนาํเสนอ  

 

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน

วชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. PowerPoint ประกอบการ

อาจารย์

กนกวรรณ รุ่ง

อดุลพิศาล 
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มคอ. 3 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

บรรยาย  

3. กรณีศึกษา/งานท่ีมอบหมาย/

ทดสอบยอ่ย 

 

8-11 บทท ี4 การกาํหนดกลยุทธ์ระดับ

หน้าที ่

- กลยทุธ์การผลิต 

- กลยทุธ์การตลาด 

- กลยทุธ์การจดัการ 

- กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์

- กลยทุธ์การวจิยัและพฒันา 

- กลยทุธ์ดา้นการเงิน 

12 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นสาํคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกการคิดวเิคราะห์

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม พร้อม

ทั้งนาํเสนอ  

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน

วชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. PowerPoint ประกอบการ

บรรยาย  

3. กรณีศึกษา/งานท่ีมอบหมาย/

ทดสอบยอ่ย 

 

 

อาจารย์

กนกวรรณ รุ่ง

อดุลพิศาล 

12-13 

 

 

 

บทที ่5 การควบคุมและการ

ประเมินผลทางกลยุทธ์ 

- ความหมายของการควบคุมและ

ประเมินผลกลยทุธ์ 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นสาํคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย์

กนกวรรณ รุ่ง

อดุลพิศาล 
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มคอ. 3 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

 

 

 

- วตัถุประสงคใ์นการควบคุมและ

ประเมินผลกลยทุธ์ 

- เป้าหมายควบควบคุมกลยทุธ์ 

- กระบวนการการควบคุมกลยทุธ์ 

- การควบคุมเชิงกลยทุธ์ 

- การตรวจสอบกลยทุธ์ 

- การควบคุมดว้ยการวดัผลการ

ดาํเนินงาน 

- เทคนิคและเคร่ืองมือในการ

ประเมินผล 

- แนวทางการควบคุมกลยทุธ์ท่ี

เหมาะสม 

 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกการคิดวเิคราะห์

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม พร้อม

ทั้งนาํเสนอ  

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน

วชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. PowerPoint ประกอบการ

บรรยาย  

3. กรณีศึกษา/งานท่ีมอบหมาย/

ทดสอบยอ่ย 

14 บทที ่6 การดําเนินกลยุทธ์และการ

ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

- ความหมายโครงสร้างองคก์ร 

- ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

ออกแบบขององคก์าร 

- การจดัโครงสร้างองคก์ารให้

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ 

- โครงสร้างใหม่องคก์รในอนาคต 

- วฒันธรรมขององคก์าร 

- การจดัสรรทรัพยากร 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นสาํคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

2. ใหน้กัศึกษาฝึกการคิดวเิคราะห์

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม พร้อม

ทั้งนาํเสนอ  

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน

วชิาการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. PowerPoint ประกอบการ

อาจารย์

กนกวรรณ รุ่ง

อดุลพิศาล 
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มคอ. 3 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

 

บรรยาย  

3. กรณีศึกษา/งานท่ีมอบหมาย/

ทดสอบยอ่ย 

 

15 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ

นาํเสนองานกลุ่มและทบทวน

บทเรียน 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. นาํเสนองานกลุ่ม อภิปราย 

แสดงความคิดเห็นเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2. การทบทวนบทเรียน 

 

ส่ือการสอน 

1. PowerPoint ประกอบการ

นาํเสนองาน  

2. รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

อาจารย์

กนกวรรณ รุ่ง

อดุลพิศาล 

16 สอบปลายภาค    

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์

ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
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มคอ. 3 

1. การเขา้เรียนและการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ในชั้นเรียน 

1.1(1), 1.1(3), 

1.1(4),  

4.1(1) 

1. ประเมินจากการเขา้เรียนตรง

เวลา / การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

1-15 10 

2. การวเิคราะห์

กรณีศึกษา/งานเด่ียว/

การทดสอบยอ่ย 
 

1.1(1), 1.1(3), 

1.1(4),  

2.1(1), 2.1(2), 

2.1(3), 2.1(4), 

3.1(1), 3.1(2), 

3.1(3), 

4.1(1), 4.1(2) 

5.1(1), 5.1(4) 

1. ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา  

2. ประเมินจากคุณภาพงาน/

คะแนนท่ีไดจ้ากการสอบ 

2-14 

 

30 

 

3. งานกลุ่มท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

1.1(1), 1.1(3), 

1.1(4),  

2.1(1), 2.1(2), 

2.1(3), 2.1(4), 

3.1(1), 3.1(2), 

3.1(3), 

4.1(1), 4.1(2) 

5.1(1), 5.1(4) 

1. ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา    

2. ประเมินจากคุณภาพงาน 

3. ประเมินจากการนาํเสนอผลงาน 

2-15 20 

 

4. สอบปลายภาค 2.1(1), 2.1(2), 

2.1(3), 2.1(4), 

3.1(1), 3.1(2), 

3.1(3) 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  

โดยใชข้อ้สอบแบบปรนยั 

16 40 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลกั 

 สราวรรณ์ เรืองกลัปวงศ ์และอรรนพ เรืองกลัปวงศ.์ (2557). การจัดการเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 
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มคอ. 3 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั. (2556). การจัดการเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพฯ : สามลดา. 

    ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. (2553).  การจัดการเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพซี์เอด็บุค๊. 

 0พิบูล ทีปะปาล0. (2555). การจัดการเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E. & Strickland, A. J. (2014). Crafting and 

executing strategy: The quest for competitive advantage concepts and cases (19th ed). Singapore : 

McGraw-Hill Education.  

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 นิตยสาร Marketeer นิตยสาร Brandage  

 รายการ SME ตีแตก 

 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 -  ประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของคณะวทิยาการจดัการ 

     -  การสนทนาระหวา่งผูส้อนกบันกัศึกษา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อกาํกบัดูแลการสอนใหไ้ดคุ้ณภาพ 

- ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

 -  ผูป้ระสานงานรายวิชา และคณาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัระดมสมองกาํหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล

การประเมินประสิทธิผลของรายวชิา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ

แกปั้ญหาร่วมกนั  
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     -   ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกบัธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละ

หลกัสูตร 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การแต่งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ  การพิจารณาจากรายงานของผูเ้รียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตาม

ขอ้กาํหนดการวดัและประเมินผลประจาํรายวชิา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ปรับปรุงรายละเอียดวชิาทุกภาคการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนหรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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