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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Management) 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน หลักสตูรบริหารธุรกิจ  
 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์วสุธิดา นักเกษม 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2 
  โทร.  0890026027  E-mail.  wasutida.mgt@gmail.com 
 
 4.2  อาจารยผ์ู้สอนรายวชิา 
  1)  อาจารย์วสุธิดา นักเกษม 
 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 1/2559  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  เขียนจุดมุง่หมายของรายวิชาเป็นคําบรรยายหรือเป็นข้อๆ ก็ได้ 

1.  เพื่อใหผู้้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ  แนวคิด และความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
2.  เพื่อใหผู้้เรยีนสามารถวิเคราะห์แนวทางในการจัดการกลยุทธ์ได้ 
3.  เพื่อใหผู้้เรยีนสามารถนําความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับไปแก้ปัญหาอย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการกลยุทธ์ใหเ้กิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพ

และการดําเนินชีวิตในอนาคต  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :   

การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้มองเห็นความสําคัญของการ
จัดการกลยุทธ์ในการทํางานหรือการประกอบอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกบัตัวเองและสังคม และ
เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของโลกปัจจุบัน 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธบิายรายวิชา  (โดยนําหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียน) 

แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนและตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล   จาํนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
ช่ัวโมงแรกของการสอน ฯลฯ เช่น 
 3.1 ทกุวัน เวลา 10.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  
 3.2  e-mail; wasutida.mgt@gmail.com หรือโทรติดต่อผ่านมือถือได้ต้ังแต่เวลา 9.30-18.30 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1  โดยการบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ
เนื้อหาอย่างชัดเจน มี case study ให้ทํา 
2.  เปิด CD หรือ clip ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 
3.  นํากิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถส่งเสริม สร้าง
จิตสํานึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับนักศกึษาได้
ปฏิบัติ และมอบหมายงานให้สอดคล้องกับเนื้อหาการ
เรียนการสอน 
4.  การมอบหมายงานมีทั้งงานเดี่ยวและการทํางาน
เป็นกลุ่มเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบและรู้จักการ
ทํางานเป็นทีม 
 

 
1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกใน
น้ําใจ การเคารพกฎระเบียบ เช่น ช่วยเหลือเพื่อน 
อาจารย์ การรู้จักรักษา การเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
ความสะอาดในห้องเรียน การพูดจาในชั้นเรียน 
2.  ประเมินจากการทํางานที่ได้รับมอบหมาย ไม่
คัดลอกงานผู้อื่น ส่งงานครบถ้วนตรงเวลา 
3.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่นาํหลัก
จรรยาบรรณมาตัดสินใจ และเลือกใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง 

2. ด้านความรู ้ 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี

ที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ 

และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 
1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอย่างประกอบเนื้อหา
อย่างชัดเจน 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. เปิด CD หรือ VDO ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความ

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองาน การทําแบบฝึกหัด 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. การทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลาย
ภาค 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการบริหารธุรกิจ
และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

เข้าใจ และการวิเคราะห์ในหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
5. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
6. การมอบหมายงาน 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ

และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 
1. การบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่างการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
2. การทําแบบฝึกหัดที่สามารถให้นักศึกษารูจ้ักคิด
วิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาตามเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาและนําเสนอ 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 
3. ทําแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4. โครงงานกลุ่ม ประเมินจากการทํางานที่มอบหมาย
นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์และการจัดลําดับ ระบบ
การวิเคราะห์เหตุการณ์ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  

 4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในบทบาทหนา้ที่ความ
รับผิดชอบและการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล 
3. การมอบหมายงานให้ทําเป็นกลุ่ม และงานชิ้นต่อไป
ให้เปลี่ยนสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงให้รู้จกัสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลได้หลากหลายคน 

 
 
1. ประเมินจากการสังเกตผู้เรียน 
2. ประเมินจากผลสําเร็จการทํางานเป็นกลุ่มของแต่ละ
กลุ่มและพฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม 
3. การนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
3. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะห์กับ
เหตุการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

 
 
1. ประเมินจากการนําเสนองาน สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ
หรือไม่ การเรยีงลําดับการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีใน
การนําเสนองาน 
2. ประเมินจากการตอบคําถามการใช้ภาษาในการ
โต้ตอบคําถามในขณะที่สอน 
3. ประเมินจากการใช้ภาษาเขียนตอบการทดสอบ 



6                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3414204 การจดัการเชิง 

กลยุทธ์ 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
การแนะนําการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ชี้แจงวิธีการเรียนการสอน 
- หลักการประเมินผลรายวิชา 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- การชี้ให้เห็นความสําคัญของวิชาการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
การบรรยาย / อภิปราย/การ
พูดคุยและซักถาม 

แนวการสอน ตํารา/
เอกสารประกอบการสอน 
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 
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สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่2 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ 
- ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จการคิดเชิงกลยุทธ์ 
- ความแตกต่างระหว่างการจัดการทั่วไปกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 

- การบรรยายที่เน้นให้ น.ศ.
เข้าใจและมองเห็นความสําคัญใน
การมีหลักกลยุทธ์ในการดําเนิน
ชีวิตและประกอบธุรกิจ 
- อภิปรายสรุปเนื้อหา 
- มอบหมายงาน 

ตําราเอกสารประกอบการ
สอน สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  
การทําแบบฝึกหัด  

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่3 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
- แนวคิดในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
- ลักษณะความสําคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
- การตัดสินใจที่ส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
- กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
- หลักการทั่วไปของการวางแผน (Planning) 
- ข้อควรพิจารณาในการวางแผนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
 
 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
อภิปราย/การพูดคุยและซักถาม/
มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
และการทํางานที่มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่4  สภาพแวดล้อมกับการจัดการเชิงกลยุทธ ์
- สภาพแวดล้อมภายใน 
- เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
- สภาพแวดล้อมภายนอก 
- เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
- การตัดสินใจปรับตัวเมื่อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง 

บรรยาย 
การอภิปราย 
กรณีศึกษา มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  
การทําแบบฝึกหัด 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 
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สัปดาห์ที่ 5 สภาพแวดล้อมกับการจัดการเชิงกลยุทธ ์
- สภาพแวดล้อมภายใน 
- เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
- สภาพแวดล้อมภายนอก 
- เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
- การตัดสินใจปรับตัวเมื่อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง 

บรรยาย / อภิปราย 
กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
 การทํางานที่ได้มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
- ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
- เปรียบเทียบสถานการณ์จากการประเมิน
สภาพแวดล้อม 
- การเปรียบเทียบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
- ข้อดี ข้อเสียการวิเคราะห์ SWOT 

บรรยาย / อภิปราย 
มอบงานกลุ่ม การช่วยเหลือ
สังคม 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การนําเสนอความเป็นไปได้
ของโครงการ 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่7 สอบกลางภาค        

สัปดาห์ที ่8 การกําหนดทิศทางขององค์กร 
- ความหมายและความสําคัญการกําหนดทิศทาง 
- แนวทางการกําหนดทิศทางขององคก์ร 
- องค์ประกอบของการกําหนดทิศทางองค์กร 

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การทํางานที่ได้มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่9 การกําหนดกลยุทธ์ 
- วิธีการกําหนดกลยุทธ์ 
- หลักเกณฑ์การกําหนดกลยุทธ์และข้อบกพร่อง 
- ระดับกลยุทธ์ขององค์กร 

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การทํางานที่ได้มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่10 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- สิ่งที่ควรประเมินก่อนนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- การเตรียมความพร้อมเพื่อนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- องค์ประกอบของการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- กระบวนการนํากลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ 

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การทํางานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 
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สัปดาห์ที่ 11 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการควบคุม 
- หลักการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 
- กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ 
- เทคนิคการวัดความสําเร็จเชิงกลยุทธ์ 
- ระดับการควบคุมกลยุทธ์ 
- การควบคุมกลยุทธ์ด้วยดุลยภาพ Balanced 
score card 

- การบรรยาย / อภิปราย / 
ซักถาม 
-  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การทํางานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่12 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการควบคุม 
- หลักการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 
- กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ 
- เทคนิคการวัดความสําเร็จเชิงกลยุทธ์ 
- ระดับการควบคุมกลยุทธ์ 
- การควบคุมกลยุทธ์ด้วยดุลยภาพ Balanced 
score card 

- การบรรยาย / อภิปราย / ฝึก
ปฏิบัติ 
- ศึกษาค้นคว้าในอินเตอร์เน็ต / 
หนังสือพิมพ์ 
- กรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การทํางานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่13 จริยธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ความหมายจริยธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ส่วนประกอบของระบบจริยธรรม 
- พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ที่ไม่มี
จริยธรรม 
- เหตุผลที่กลยุทธ์ของบริษัทควรมีจริยธรรม 
- ความล้มเหลวด้านจริยธรรมส่งผลต่อต้นทุน
บริษัท 
 

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การทํางานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 
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สัปดาห์ที่ 14 จริยธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 
- การจัดการกลยุทธ์ที่ควรคํานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
- หลักพิจารณาจริยธรรมการจัดการกลยุทธ์ 
- การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การจัดการกลยุทธ์ 
 

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การทํางานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่15 ทบทวนเนื้อหา บรรยาย 
การอภิปราย 

ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม 
 

อาจารย์วสุธิดา  
นักเกษม 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง      45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้  ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
ตามท่ีปรากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
การช่วยเหลืออาจารย์ในการ
เตรียมอุปกรณ์ในการเรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

30% 
งานที่มอบหมาย 

30% 
การสอบปลายภาค 

30% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

การสังเกต 
งานที่มอบหมายนําเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
การโต้ตอบคําถามในขณะเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์  

  3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

  3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
งานที่มอบหมายนําเสนอโดย
ยึดหลักทฤษฎีมาวิเคราะห์ 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห์  

 4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นํา
หรือผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

การอภิปรายกลุ่ม 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
การนําเสนองานกลุ่ม 
การส่งงานตรงต่อเวลาที่
กําหนด 

ทุกสัปดาห์   
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เหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

จํานวนชิ้นงานที่ส่งครบตาม
จํานวน 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

  5.3 สามารถนําความรู้และเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน 
การเขียนโต้ตอบท่ีสามารถ
ส่ือสารเข้าใจได้ ถูกต้องตาม
หลักภาษา  
การที่นักศึกษาใช้ส่ือในการ
นําเสนองาน 

ทุกสัปดาห์  
 

 

รวม 100% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน    

รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. (2541).  นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์. 
   กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์มและไชเท็กซ์ จํากัด. 
 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
 บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ. (2546).  การจัดการเชงิกลยุทธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพ์ วี.เจ.พริ้นต้ิง  
 พักตร์พจง วัฒนสิทธ์ุ และ ดร.พสุ เดชะรินทร์. (2542). การบริหารเชิงกลยุทธ.์กรุงเทพฯ :  
  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มอร์แกน, มาร์ค. (2553). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ภาคปฏิบัติ. (แปลจาก Executing Your 
Strategy  โดยณัฐยา สินตระการผล). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร ์
เน็ท จํากัด. 

สราวรรณ์  เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์ (2553). การจัดการเชิงกลยุทธ์. 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.   

Arthur A. Thompson and others.  การจัดการเชงิกลยุทธ์ : การสรา้งและการดําเนิน 
กลยุทธ์.  แปลโดย ดร.ทรรศนะ  บุญขวญั. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
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หนังสือและเอกสารประกอบการสอนท่านอื่น ๆ  รวมการค้นคว้าจาก internet 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

    นักศึกษาทุกคนได้ทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทาง web site ของมหาวิทยาลัยทั้ง
ด้านการสอนของอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน   
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :  หลักสูตรและคณะได้กําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการ
สังเกตจากผู้สังเกตการณ์สอน  คณะกรรมการจากคณะประเมินผลการเรยีนของนักศึกษา  
3. การปรับปรงุการสอน  :  คณะมีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภายหลังการเรียนการ
สอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  มีคณะกรรมการจากคณะได้มีการ
ทวนสอบรายวิชาจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย และการประเมินโดยระบบประเมินการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา :  นําข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
       
 
ลงชื่อ    อาจารย์วสุธิดา นักเกษม อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ อาจารย์จิระพงษ์  เรืองกุน ประธานหลักสูตร 
        (..................................................) 
 


