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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3414301 สัมมนาการจัดการ 

2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชา บังคับ ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุมวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชา การจัดการ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 

  โทร.  095-952-3161  E-mail.  p.patter69@gmail.com 

 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 

  1)  อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 2/59  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   2559 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :  เขียนจุดมุงหมายของรายวิชาเปนคําบรรยายหรือเปนขอๆ ก็ได 

1.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ  แนวคิด และความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ 

2.  เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะหแนวทางในการจัดการกลยุทธได 

3.  เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูดานการจัดการเชิงกลยุทธท่ีไดรับไปแกปญหาอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

4.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประยุกตหลักการกลยุทธใหเกิดประโยชนกับการประกอบอาชีพ

และการดําเนินชีวิตในอนาคต  

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   

การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชานี้เพ่ือใหนักศึกษาหรือผูเรียนไดมองเห็นความสําคัญของการ

จัดการกลยุทธในการทํางานหรือการประกอบอาชีพ เพ่ือใหสอดคลองกับตัวเองและสังคม และ

เหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมของโลกปจจุบัน 

 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  (โดยนําหัวขอการสอน 15 สัปดาหมาเขียน) 

แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการในการบริหารกลยุทธ กระบวนการวางแผนและตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ   - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล   จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้น

เรียน สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบใน

ชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ เชน 

 3.1 วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.30 น. หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ  

 3.2  e-mail; p.patter69@gmail.com หรือโทรติดตอผานมือถือไดตั้งแตเวลา 9.30-18.30 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง (Role Model) 

2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 

 3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ Performance Based 

Learning  

4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ Media Learning 

 5. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักProblem Based 

Learning 

 

 

1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

น้ําใจ การเคารพกฎระเบียบ เชน ชวยเหลือเพ่ือน 

อาจารย การรูจักรักษา การเขาเรียนตรงตอเวลา 

ความสะอาดในหองเรียน การพูดจาในชั้นเรียน 

2.  ประเมินจากการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ไม

คัดลอกงานผูอ่ืน สงงานครบถวนตรงเวลา 

3.  ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีนําหลัก

จรรยาบรรณมาตัดสินใจ และเลือกใชกลยุทธท่ีถูกตอง 

2. ดานความรู  

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎี

ท่ีสําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ 

และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมท้ังประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกปญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการบริหารธุรกิจ

และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

 2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค

ความรูใหมท่ีเกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 

 

1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอยางประกอบเนื้อหา

อยางชัดเจน 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4. เปด CD หรือ VDO ท่ีเก่ียวของกับความรู ความ

เขาใจ และการวิเคราะหในหลักการจัดการเชิงกลยุทธ 

5. การวิเคราะหกรณีศึกษา 

6. การมอบหมายงาน 

 

1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. การนําเสนองาน การทําแบบฝกหัด 

3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ีใหไป 

4. การทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลาย

ภาค 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

  2.5 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจประยุกตใช

รวมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 

3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชหลักการเหตุ

และผลรวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาโดยใช

เหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 

 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได

อยางเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตางๆท่ี

เก่ียวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 

1. การบรรยายเนื้อหา และยกตัวอยางการวิเคราะห

กรณีศึกษา 

2. การทําแบบฝกหัดท่ีสามารถใหนักศึกษารูจักคิด

วิเคราะหเพ่ือนําไปสูการแกปญหาตามเหตุการณท่ี

เกิดข้ึน 

3. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอ 

 

1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  

สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 

3. ทําแบบฝกหัดในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

4. โครงงานกลุม ประเมินจากการทํางานท่ีมอบหมาย

นักศึกษารูจักการวิเคราะหและการจัดลําดับ ระบบ

การวิเคราะหเหตุการณ 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี โดยรวมกัน

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกันตามบทบาทผูนําท่ีดีหรือผูรวมงานท่ีดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธท่ีดี และปรับตัว

เขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 

 

1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  

2. การยกตัวอยางกรณีศึกษาในบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบและการสรางความสัมพันธของบุคคล 

3. การมอบหมายงานใหทําเปนกลุม และงานชิ้นตอไป

ใหเปลี่ยนสมาชิกกลุม เพ่ือใหแตละคนมีบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบ รวมถึงใหรูจักสรางความสัมพันธ

 

 

1. ประเมินจากการสังเกตผูเรียน 

2. ประเมินจากผลสําเร็จการทํางานเปนกลุมของแตละ

กลุมและพฤติกรรมการสรางความสัมพันธในกลุม 

3. การนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 
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ระหวางบุคคลไดหลากหลายคน 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ

สื่อสาร ท้ังการฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิง

ตัวเลขเพ่ือใชในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห

ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ

มาประยุกตใชในองคการได 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 

 

1. บรรยาย 

2. การยกตัวอยางกรณีศึกษา เพ่ือใหเขาใจการ

วิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

3. การกระตุนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหกับ

เหตุการณ และสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง 

 

 

1. ประเมินจากการนําเสนองาน สื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจ

หรือไม การเรียงลําดับการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีใน

การนําเสนองาน 

2. ประเมินจากการตอบคําถามการใชภาษาในการ

โตตอบคําถามในขณะท่ีสอน 

3. ประเมินจากการใชภาษาเขียนตอบการทดสอบ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

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 การจัดการเชิง 

กลยุทธ 

                      

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที ่1 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา 

บทนํา 

การแนะนาํการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ 

- ชี้แจงวิธีการเรียนการสอน 

- หลักการประเมินผลรายวิชา 

- การวิเคราะหผูเรียน 

- การชี้ใหเห็นความสําคัญของวิชาการจดัการ

เชิงกลยุทธ 

บรรยาย การศึกษาดวยตนเอง 

การบรรยาย / อภปิราย/การ

พูดคุยและซักถาม 

แนวการสอน ตํารา/

เอกสารประกอบการสอน 

สไลดจากคอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 
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สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เน้ือหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 2 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ 

- ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ 

- วิธีการคิดเชิงกลยุทธ 

- ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จการคิดเชิงกลยุทธ 

- ความแตกตางระหวางการจัดการทัว่ไปกับการ

จัดการเชิงกลยุทธ 

- การบรรยายที่เนนให น.ศ.

เขาใจและมองเห็นความสําคัญใน

การมีหลักกลยุทธในการดําเนิน

ชีวิตและประกอบธุรกิจ 

- อภิปรายสรุปเนื้อหา 

- มอบหมายงาน 

ตําราเอกสารประกอบการ

สอน สไลดจาก

คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

การทําแบบฝกหัด  

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 3 การวางแผนเชิงกลยุทธ 

- แนวคิดในการวางแผนเชิงกลยุทธ 

- ลักษณะความสําคัญในการวางแผนเชงิกลยุทธ 

- การตัดสินใจที่สงผลตอการวางแผนเชงิกลยุทธ 

- กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 

- หลักการทั่วไปของการวางแผน (Planning) 

- ขอควรพิจารณาในการวางแผนการจัดการ

เชิงกลยุทธ 

 

 

บรรยาย การศึกษาดวยตนเอง 

อภิปราย/การพูดคุยและซักถาม/

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 

และการทํางานที่มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 4  สภาพแวดลอมกับการจัดการเชิงกลยุทธ 

- สภาพแวดลอมภายใน 

- เคร่ืองมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

- สภาพแวดลอมภายนอก 

- เคร่ืองมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

- การตัดสินใจปรับตัวเมื่อสภาพแวดลอม

เปล่ียนแปลง 

บรรยาย 

การอภปิราย 

กรณีศึกษา มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

การทําแบบฝกหัด 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 
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สัปดาหที่ 5 สภาพแวดลอมกบัการจัดการเชิงกลยุทธ 

- สภาพแวดลอมภายใน 

- เคร่ืองมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

- สภาพแวดลอมภายนอก 

- เคร่ืองมือที่ใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

- การตัดสินใจปรับตัวเมื่อสภาพแวดลอม

เปล่ียนแปลง 

บรรยาย / อภิปราย 

กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 

 การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 6 การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

- ขั้นตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

- เปรียบเทียบสถานการณจากการประเมิน

สภาพแวดลอม 

- การเปรียบเทียบการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

- ขอดี ขอเสียการวิเคราะห SWOT 

บรรยาย / อภิปราย 

มอบงานกลุม การชวยเหลือ

สังคม 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การนําเสนอความเปนไปได

ของโครงการ 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 7 สอบกลางภาค        

สัปดาหที ่8 การกําหนดทิศทางขององคกร 

- ความหมายและความสําคัญการกําหนดทิศทาง 

- แนวทางการกําหนดทิศทางขององคกร 

- องคประกอบของการกําหนดทิศทางองคกร 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 9 การกําหนดกลยุทธ 

- วิธีการกําหนดกลยุทธ 

- หลักเกณฑการกําหนดกลยุทธและขอบกพรอง 

- ระดับกลยุทธขององคกร 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 10 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

- ส่ิงที่ควรประเมินกอนนํากลยุทธไปปฏบิัติ 

- การเตรียมความพรอมเพือ่นํากลยุทธไปปฏิบัติ 

- องคประกอบของการนาํกลยุทธไปปฏบิัติ 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 
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- กระบวนการนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติ 

สัปดาหที่ 11 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ 

- วัตถุประสงคและเปาหมายการควบคุม 

- หลักการควบคุมและการประเมินกลยทุธ 

- กระบวนการควบคุมกลยุทธ 

- เทคนิคการวัดความสําเร็จเชิงกลยุทธ 

- ระดับการควบคุมกลยุทธ 

- การควบคุมกลยุทธดวยดุลยภาพ Balanced 

score card 

- การบรรยาย / อภิปราย / 

ซักถาม 

-  วิเคราะหกรณีศึกษา 

 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 12 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ 

- วัตถุประสงคและเปาหมายการควบคุม 

- หลักการควบคุมและการประเมินกลยทุธ 

- กระบวนการควบคุมกลยุทธ 

- เทคนิคการวัดความสําเร็จเชิงกลยุทธ 

- ระดับการควบคุมกลยุทธ 

- การควบคุมกลยุทธดวยดุลยภาพ Balanced 

score card 

- การบรรยาย / อภิปราย / ฝก

ปฏิบัติ 

- ศึกษาคนควาในอินเตอรเน็ต / 

หนังสือพิมพ 

- กรณีศึกษา 

- มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 13 จริยธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ 

- ความหมายจริยธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ 

- สวนประกอบของระบบจริยธรรม 

- พฤติกรรมที่สงผลตอการกําหนดกลยทุธที่ไมมี

จริยธรรม 

- เหตุผลที่กลยุทธของบริษัทควรมีจริยธรรม 

- ความลมเหลวดานจริยธรรมสงผลตอตนทุน

บริษัท 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 
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สัปดาหที่ 14 จริยธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ (ตอ) 

- การจัดการกลยุทธที่ควรคํานึงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม 

- หลักพิจารณาจริยธรรมการจัดการกลยุทธ 

- การประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การจัดการกลยุทธ 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 15 ทบทวนเนื้อหา บรรยาย 

การอภปิราย 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม 

 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง      45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาชั้นเรียน  

การสงรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การชวยเหลืออาจารยในการ

เตรียมอุปกรณในการเรียน 

1-15 การเขาและการมี

สวนรวมในชั้นเรียน

10 % 

การสอบกลางภาค 

30% 

งานที่มอบหมาย 

30% 

การสอบปลายภาค 

30% 

 

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดาน

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการแกปญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการ

บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และองคความรูใหมที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนาํความรูในการบริหารธุรกิจ

ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

การสังเกต 

งานที่มอบหมายนําเสนอ 

การอภปิรายกลุม 

กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 

การโตตอบคําถามในขณะเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห  

  3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช

หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ

แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการ

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยกุตความรูและทักษะใน

ศาสตรตางๆที่เกี่ยวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 

งานที่มอบหมายนําเสนอโดย

ยึดหลักทฤษฎีมาวิเคราะห 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห  

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

โดยรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนํา

หรือผูรวมงานที่ดี  

   4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 

การอภปิรายกลุม 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การนําเสนองานกลุม 

การสงงานตรงตอเวลาที่

ทุกสัปดาห   
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และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ   

กําหนด 

จํานวนชิ้นงานที่สงครบตาม

จํานวน 

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน

การส่ือสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขยีน อยางมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ 

วิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อใชในการประมวลผลแปล

ความหมาย และวิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 

  5.3 สามารถนาํความรูและเคร่ืองมอืทางการ

บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในองคการได 

  5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน 

การเขียนโตตอบที่สามารถ

ส่ือสารเขาใจได ถูกตองตาม

หลักภาษา  

การที่นักศึกษาใชส่ือในการ

นําเสนองาน 

ทุกสัปดาห  

 

 

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน    

รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ. (2541).  นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ. 

   กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟลมและไชเท็กซ จํากัด. 

 Fred R. David and Forest R. David. การจัดการเชิงกลยุทธ. แปลโดย พัทธนันท ม่ังมี.

  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคชั่น. 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 

 บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ. (2546).  การจัดการเชิงกลยุทธ. (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพ วี.เจ.พริ้นติ้ง  

มอรแกน, มารค. (2553). การจัดการเชิงกลยุทธ : ภาคปฏบัิติ. (แปลจาก Executing Your 

Strategy  โดยณัฐยา สินตระการผล). พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร 

เน็ท จํากัด. 

สราวรรณ  เรืองกัลปวงศ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ (2553). การจัดการเชิงกลยุทธ. 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.   

Arthur A. Thompson and others.  การจัดการเชิงกลยุทธ : การสรางและการดําเนิน 

กลยุทธ.  แปลโดย ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล. 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

หนังสือและเอกสารประกอบการสอนทานอ่ืน ๆ  รวมการคนควาจาก internet 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

    นักศึกษาทุกคนไดทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทาง web site ของมหาวิทยาลัยท้ัง

ดานการสอนของอาจารยผูสอน ดานการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน   

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  หลักสูตรและคณะไดกําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยการ

สังเกตจากผูสังเกตการณสอน  คณะกรรมการจากคณะประเมินผลการเรียนของนักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน  :  คณะมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภายหลังการเรียนการ

สอนเสร็จสิ้นฯลฯ  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  มีคณะกรรมการจากคณะไดมีการ

ทวนสอบรายวิชาจากคะแนนขอสอบ งานท่ีมอบหมาย และการประเมินโดยระบบประเมินการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน 

 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําขอมูลท่ีไดจาก

การประเมินผลมาใชในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป  

       

 

ลงช่ือ    อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

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

 

ลงช่ือ อาจารยจิระพงษ  เรืองกุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

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

 
 


