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    1                        มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

คณะ/ภาควิชา   :  วิทยาการจัดการ/ 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา   :   3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

            (Strategic Management) 

2. จ านวนหน่วยกิต   :   3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

วิชาเอกการจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  

 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารย์บุญชู    สงวนความดี 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1          

โทร.  094-265-2256  E-mail.  boonchoo.mail@gmail.com 

  

4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

         1)  อาจารย์บุญชู    สงวนความดี 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1      

โทร.  094-265-2256  E-mail.  boonchoo.mail@gmail.com 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/60  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  :   2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เขียนจุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็นค าบรรยาย

หรือเป็นข้อๆ ก็ได้ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  แนวคิด และความส าคัญของการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางในการจัดการกลยุทธ์ได้ 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับไป

แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการกลยุทธ์ให้เกิดประโยชน์กับ

การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในอนาคต  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   

การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชานี้เพ่ือให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้มองเห็น

ความส าคัญของการจัดการกลยุทธ์ในการท างานหรือการประกอบอาชีพ เพ่ือให้

สอดคล้องกับตัวเองและสังคม และเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของโลกปัจจุบัน 

 

 



    3                        มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  (โดยน าหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียน) 

แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน

และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

Fundamental concepts; Processes in strategic management; 

Strategic planning; Decision making processes; Strategic 

implementation and control. 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    

   จ านวนชั่วโมงบรรยาย                 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ    -   ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง      90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ

แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล   จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและ

แนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยระบุวัน 

เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 

ฯลฯ เช่น 

3.1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการ 

จัดการ  

 3.2  โทรติดต่อผ่านมือถือ หรือe-mail 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรยีนรูข้องนกัศึกษา 

1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

1. ด้าน

คุณธรรม 

จริยธรรม  

 1.1 ตระหนัก

ในคุณค่าของ

ความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรง

ต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง 

วิชาชีพ และ

สังคม 

 1.3  เคารพ

สิทธิและรับฟัง

ความคิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 

 1.4  เคารพ

กฎระเบียบและ

 

1  โดยการบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน มี case study ให้ท า 

2.  เปิด CD หรือ VDO  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

3.  น ากิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถส่งเสริม สร้างจิตส านึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับนักศึกษาได้ปฏิบัติ และมอบหมายงานให้

สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอน 

4.  การมอบหมายงานมีทั้งงานเด่ียวและการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้แสดงความรับผิดชอบและรู้จักการท างานเป็นทีม 

 

 

1.  ประเมิน

จากการ

สังเกต

พฤติกรรมที่

แสดงออกใน

น้ าใจ การ

เคารพ

กฎระเบียบ 

เช่น 

ช่วยเหลือ

เพื่อน 

อาจารย์ การ

รู้จักรักษา 

การเข้าเรียน

ตรงต่อเวลา 

ความสะอาด

ในห้องเรียน 

การพูดจาใน

ชั้นเรียน 
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1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

ข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและ

สังคม 

 1.5 มี

จรรยาบรรณทาง

วิชาการและ

วิชาชีพ 

2.  ประเมิน

จากการ

ท างานที่

ได้รับ

มอบหมาย 

ไม่คัดลอก

งานผู้อื่น ส่ง

งานครบถ้วน

ตรงเวลา 

3.  ประเมิน

จากการ

วิเคราะห์

กรณีศึกษาที่

น าหลัก

จรรยาบรรณ

มาตัดสินใจ 

และเลือกใช้

กลยุทธ์ที่

ถูกต้อง 

2. ด้านความรู้  

 2.1 มีความรู้

 

1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน 

 

1. การสอบ
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1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

และเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ใน

หลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญใน

การบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถ

วิเคราะห์และ

เข้าใจปัญหา

ทางด้านธุรกิจ 

และสามารถหา

แนวทางปรับปรุง

แก้ไข รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้

เคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการ

แก้ปัญหา 

 2.3  สามารถ

พัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ในการ

บริหารธุรกิจและ

2. ศึกษาด้วยตนเอง  

3. เข้ากลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. เปิด CD หรือ VDO ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ในหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

5. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

6. การมอบหมายงาน 

วัดระดับ

ความรู้ 

ความจ า 

ความเข้าใจ 

2. การ

น าเสนองาน 

การท า

แบบฝึกหัด 

3. แบ่งกลุ่ม

อภิปรายถึง

กรณีศึกษาที่

ให้ไป 

4. การ

ทดสอบย่อย 

ทดสอบ

กลางภาค 

ทดสอบ

ปลายภาค 
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1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริง   

 2.4  สามารถ

ติดตาม

ความก้าวหน้า

ทางวิชาการและ

องค์ความรู้ใหม่ที่

เกิดขึ้นในการ

บริหารธุรกจิ 

  2.5 สามารถ

น าความรู้ในการ

บริหารธุรกิจ

ประยุกต์ใช้

ร่วมกับความรู้ใน

ศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทักษะ

ทางปัญญา  

 3.1 สามารถ

วิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาโดยใช้

หลักการเหตุและ

 

1. การบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่างการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2. การท าแบบฝึกหัดที่สามารถให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอ 

 

1. การสอบ

ข้อเขียนใน

ระดับการ

วิเคราะห์  

สังเคราะห์ 
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1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

ผลรวมทั้งหา

แนวทางป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเหมาะสม 

 3.2 มี

ความสามารถ

สาธิตทักษะใน

การแก้ปัญหาโดย

ใช้เหตุผลเชิง

วิเคราะห์ให้ผู้อื่น

เข้าใจได้ 

 3.3 มี

ความสามารถน า

ความรู้ในเชิง

ทฤษฎีสู่การ

ปฏิบัติได้อย่าง

เหมาะสม 

 3.4 สามารถ

ประยุกต์ความรู้

และทักษะใน

ศาสตร์ต่างๆที่

การน าไปใช้ 

การประเมิน

ค่า 

3. ท า

แบบฝึกหัด

ในการ

วิเคราะห์

กรณีศึกษา 

4. โครงงาน

กลุ่ม ประเมิน

จากการ

ท างานที่

มอบหมาย

นักศึกษารู้จัก

การวิเคราะห์

และการ

จัดล าดับ 

ระบบการ

วิเคราะห์

เหตุการณ์ 
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1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

เกี่ยวข้องมา

พัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลใน

การท างาน 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความ

รับผิดชอบ  

 4.1 สามารถ

ท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง

ดี โดยร่วมกัน

แก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นร่วมกัน

ตามบทบาทผู้น า

ที่ดีหรือผู้ร่วมงาน

ที่ดี  

 4.2 มีความ

 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  

2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล 

3. การมอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม และงานชิ้นต่อไปให้เปล่ียนสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงให้

รู้จักสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้หลากหลายคน 

 

 

1. ประเมิน

จากการ

สังเกตผู้เรียน 

2. ประเมิน

จาก

ผลส าเร็จการ

ท างานเป็น

กลุ่มของแต่

ละกลุ่มและ

พฤติกรรม

การสร้าง

ความสัมพันธ์

ในกลุ่ม 

3. การ
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1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

รับผิดชอบต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

 4.3 สามารถ

พัฒนาทักษะ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

และปรับตัวเข้า

กับสถานการณ์

ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม   

 4.4 มีความ

รับผิดชอบต่อ

ตนเอง สังคม 

และวิชาชีพ   

น าเสนองาน

ที่ได้รับ

มอบหมาย 

5.  ด้านทักษะ

การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร  และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 5.1 สามารถ

ใช้ภาษาไทยและ

 

 

1. บรรยาย 

2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือให้เข้าใจการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

3. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์กับเหตุการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

 

 

1. ประเมิน

จากการ

น าเสนองาน 

สื่อสารให้คน

อื่นเข้าใจ

หรือไม่ การ
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1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

ภาษาต่างประเทศ

ในการสื่อสาร ทั้ง

การฟัง พูด อ่าน 

เขียน อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถ

ใช้ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงสถิติ 

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขเพ่ือใช้ใน

การประมวลผล

แปลความหมาย 

และวิเคราะห์ผล

ทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถ

น าความรู้และ

เคร่ืองมือทางการ

บริหารธุรกิจมา

ประยุกต์ใช้ใน

องค์การได้ 

 5.4 สามารถ

เรียงล าดับ

การสื่อสาร 

การใช้

เทคโนโลยี

ในการ

น าเสนองาน 

2. ประเมิน

จากการตอบ

ค าถามการ

ใช้ภาษาใน

การโต้ตอบ

ค าถามใน

ขณะที่สอน 

3. ประเมิน

จากการใช้

ภาษาเขียน

ตอบการ

ทดสอบ 
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1.การพัฒนาผล

การเรียนรู้ 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

เลือกใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

สื่อสารและ

น าเสนอได้อย่าง

เหมาะสม 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือ

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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 การจัดการ

เชิง 

กลยุทธ์ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้   
 

สัปดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู ้

(3) 

ส่ือการเรียนรู ้

 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมนิผล 

 (6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาหท์ี ่1 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา 

บทน า 

การแนะน าการเรียนวิชาการจัดการเชิงกล

ยุทธ ์

- ชี้แจงวิธกีารเรียนการสอน 

- หลักการประเมินผลรายวิชา 

- การวิเคราะห์ผู้เรียน 

- การชี้ให้เห็นความส าคัญของวิชาการ

จัดการเชิงกลยุทธ ์

บรรยาย การศึกษาด้วย

ตนเอง 

การบรรยาย / อภิปราย/การ

พูดคุยและซักถาม 

แนวการสอน ต ารา/

เอกสารประกอบการ

สอน สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 2 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ ์

- ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ ์

- วิธีการคิดเชิงกลยุทธ ์

- ปัจจัยท่ีเอือ้ต่อความส าเร็จการคิดเชงิกล

ยุทธ ์

- ความแตกต่างระหว่างการจัดการท่ัวไป

กับการจัดการเชงิกลยทุธ ์

- การบรรยายท่ีเน้นให้ น.ศ.

เข้าใจและมองเห็น

ความส าคัญในการมีหลักกล

ยุทธใ์นการด าเนินชีวิตและ

ประกอบธุรกิจ 

- อภิปรายสรุปเน้ือหา 

- มอบหมายงาน 

ต าราเอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม  

การท าแบบฝกึหัด  

อาจารย์บญุช ู
สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 3 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

- แนวคิดในการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

- ลักษณะความส าคัญในการวางแผน

เชงิกลยทุธ ์

- การตัดสินใจท่ีสง่ผลต่อการวางแผน

เชงิกลยทุธ ์

- กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

- หลักการท่ัวไปของการวางแผน 

(Planning) 

- ข้อควรพิจารณาในการวางแผนการ

จัดการเชิงกลยุทธ ์

 

บรรยาย การศึกษาด้วย

ตนเอง 

อภปิราย/การพูดคุยและ

ซักถาม/มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 

และการท างานท่ี

มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู
สงวนความดี 
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สัปดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู ้

(3) 

ส่ือการเรียนรู ้

 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมนิผล 

 (6) 

ช่ือผู้สอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติกา

ร 

ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาหท์ี่ 4  สภาพแวดล้อมกับการจัดการเชงิกลยุทธ ์

- สภาพแวดล้อมภายใน 

- เคร่ืองมอืท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายใน 

- สภาพแวดล้อมภายนอก 

- เคร่ืองมอืท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก 

- การตัดสินใจปรับตัวเมือ่สภาพแวดล้อม

เปล่ียนแปลง 

บรรยาย 

การอภิปราย 

กรณีศึกษา มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม  

การท าแบบฝกึหัด 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

 

สัปดาหท์ี่ 5 สภาพแวดล้อมกับการจัดการเชิงกลยุทธ ์

- สภาพแวดล้อมภายใน 

- เคร่ืองมอืท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายใน 

- สภาพแวดล้อมภายนอก 

- เคร่ืองมอืท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก 

- การตัดสินใจปรับตัวเมือ่สภาพแวดล้อม

เปล่ียนแปลง 

บรรยาย / อภปิราย 

กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 

 การท างานท่ีได้มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

- ข้ันตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

- เปรียบเทียบสถานการณ์จากการประเมิน

สภาพแวดล้อม 

- การเปรียบเทียบการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม 

- ข้อดี ข้อเสียการวิเคราะห์ SWOT 

บรรยาย / อภปิราย 

มอบงานกลุ่ม การช่วยเหลือ

สังคม 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การน าเสนอความเป็นไป

ได้ของโครงการ 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 7 สอบกลางภาค        

สัปดาหท์ี ่8 การก าหนดทิศทางขององค์กร 

- ความหมายและความส าคัญการก าหนด

ทิศทาง 

- แนวทางการก าหนดทิศทางขององค์กร 

บรรยาย / อภปิราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การท างานท่ีได้มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 
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- องค์ประกอบของการก าหนดทิศทาง

องค์กร 

สัปดาหท์ี่ 9 การก าหนดกลยุทธ ์

- วิธีการก าหนดกลยุทธ ์

- หลักเกณฑก์ารก าหนดกลยุทธ์และ

ข้อบกพร่อง 

- ระดับกลยุทธ์ขององค์กร 

บรรยาย / อภปิราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การท างานท่ีได้มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 10 การน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติ 

- สิ่งท่ีควรประเมินก่อนน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติ 

- การเตรียมความพร้อมเพือ่น ากลยทุธ์ไป

ปฏิบัติ 

- องค์ประกอบของการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ 

- กระบวนการน ากลยุทธ์ลงสูก่ารปฏิบัติ 

บรรยาย / อภปิราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ

ซักถาม การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 11 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ ์

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการควบคุม 

- หลักการควบคุมและการประเมินกลยุทธ ์

- กระบวนการควบคุมกลยุทธ ์

- เทคนิคการวัดความส าเร็จเชงิกลยุทธ ์

- ระดับการควบคุมกลยุทธ ์

- การควบคุมกลยุทธ์ด้วยดุลยภาพ 

Balanced score card 

- การบรรยาย / อภปิราย / 

ซักถาม 

-  วิเคราะห์กรณีศึกษา 

 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ

ซักถาม การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 12 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ ์

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการควบคุม 

- หลักการควบคุมและการประเมินกลยุทธ ์

- กระบวนการควบคุมกลยุทธ ์

- เทคนิคการวัดความส าเร็จเชงิกลยุทธ ์

- ระดับการควบคุมกลยุทธ ์

- การควบคุมกลยุทธ์ด้วยดุลยภาพ 

Balanced score card 

- การบรรยาย / อภปิราย / 

ฝึกปฏิบัติ 

- ศึกษาค้นคว้าใน

อินเตอร์เน็ต / หนังสอืพมิพ ์

- กรณีศึกษา 

- มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ

ซักถาม การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 13 จริยธรรมการจัดการเชงิกลยุทธ ์

- ความหมายจริยธรรมการจัดการเชิงกล

ยุทธ ์

- ส่วนประกอบของระบบจริยธรรม 

- พฤติกรรมท่ีสง่ผลต่อการก าหนดกลยุทธ์

ท่ีไม่มีจริยธรรม 

บรรยาย / อภปิราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ

ซักถาม การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 
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- เหตุผลท่ีกลยุทธ์ของบริษัทควรมี

จริยธรรม 

- ความล้มเหลวด้านจริยธรรมส่งผลต่อ

ต้นทุนบริษัท 

 
 

สัปดาหท์ี่ 14 จริยธรรมการจัดการเชงิกลยุทธ ์(ต่อ) 

- การจัดการกลยทุธท่ี์ควรค านึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

- หลักพิจารณาจริยธรรมการจัดการกลยุทธ ์

- การประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

กับการจัดการกลยุทธ ์

 

บรรยาย / อภปิราย 

วิเคราะห์กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ

ซักถาม การท างานท่ีได้

มอบหมาย 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี่ 15 ทบทวนเน้ือหา บรรยาย 

การอภิปราย 

ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอน 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ

ซักถาม 

 

อาจารย์บญุช ู

สงวนความดี 

สัปดาหท์ี ่16 สอบปลายภาค        

รวมจ านวนช่ัวโมง      45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อ

ย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ

รายวิชา (Curriculum Mapping)  ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู ้

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห ์

ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการประเมนิผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสยีสละ และซ่ือสัตย์สุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กรและสังคม 

 1.5 มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  

การส่งรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

การช่วยเหลืออาจารย์ในการเตรียม

อุปกรณ์ในการเรียน 

1-15 การเข้าและการมีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน10 % 

การสอบกลางภาค 30% 

งานท่ีมอบหมาย 30% 

การสอบปลายภาค 30% 

 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ

และทฤษฎีท่ีส าคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปญัหาทางด้าน

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมอื

ท่ีเหมาะสมกับการแก้ปญัหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการ

บริหารธุรกิจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

และองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารธุรกจิ 

  2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจ

ประยุกต์ใช้ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

การสังเกต 

งานท่ีมอบหมายน าเสนอ 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

การโต้ตอบค าถามในขณะเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์  

  3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้

หลักการเหตุและผลรวมท้ังหาแนวทางป้องกันและ

แก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ

แก้ปญัหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผูอ้ื่นเข้าใจ

ได้ 

  3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่

การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน

ศาสตร์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างาน 

การสังเกต 

งานท่ีมอบหมายน าเสนอโดยยึดหลัก

ทฤษฎีมาวิเคราะห์ 

การมีสว่นร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 ทุกสปัดาห์  

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

โดยร่วมกันแกป้ัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาท

ผู้น าหรือผู้ร่วมงานท่ีดี  

   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

   4.3 สามารถพฒันาทักษะมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

และปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ   

การอภิปรายกลุ่ม 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

การน าเสนองานกลุ่ม 

การส่งงานตรงต่อเวลาท่ีก าหนด 

จ านวนชิ้นงานท่ีสง่ครบตามจ านวน 

ทุกสัปดาห์   

5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ในการสือ่สาร ทัง้การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

การน าเสนองาน/การรายงาน 

การเขียนโต้ตอบท่ีสามารถสื่อสารเข้าใจ

ได้ ถูกต้องตามหลักภาษา  

การท่ีนักศึกษาใช้สือ่ในการน าเสนองาน 

ทุกสัปดาห์  
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วิเคราะห์เชงิตัวเลขเพือ่ใช้ในการประมวลผลแปล

ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

  5.3 สามารถน าความรู้และเคร่ืองมอืทางการ

บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

  5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

รวม 100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน    

รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. (2541).  นโยบายธุรกิจและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์มและไชเท็กซ์ จ ากัด. 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

 บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ. (2546).  การจัดการเชิงกลยุทธ์. (พิมพ์

คร้ังที่ 4). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ วี.เจ.พร้ินต้ิง  

 พักตร์พจง วัฒนสิทธุ์ และ ดร.พสุ เดชะรินทร์. (2542). การบริหารเชิงกล

ยุทธ์.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มอร์แกน, มาร์ค. (2553). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ภาคปฏิบัติ. (แปล

จาก Executing Your Strategy  โดยณัฐยา สินตระการผล). พิมพ์คร้ังที่ 1. 

กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด. 

สราวรรณ์  เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์ (2553). การจัดการ

เชิงกลยุทธ์.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.   

Arthur A. Thompson and others.  การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การ

สร้างและการด าเนินกลยุทธ์.  แปลโดย ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

หนังสือและเอกสารประกอบการสอนท่านอ่ืน ๆ  รวมการค้นคว้าจาก 

internet 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

    นักศึกษาทุกคนได้ท าการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทาง web site 

ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการสอนของอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมในการ

เรียนการสอน และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตรและคณะได้ก าหนดให้มีการ

ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผูส้ังเกตการณ์สอน  คณะกรรมการจากคณะ

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน  :  คณะมีการประชุมเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน

ภายหลังการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา :  มี

คณะกรรมการจากคณะได้มีการทวนสอบรายวิชาจากคะแนนข้อสอบ งานที่

มอบหมาย และการประเมินโดยระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ

รายวิชา :  น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการ

สอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  

      

 

ลงช่ือ อาจารย์บุญชู  สงวนความดี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

   

      (..................................................) 

 

ลงช่ือ อาจารย์จิระพงษ์  เรืองกุน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    

     (..................................................) 


