รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

การจัดการเชิงกลยุทธ2
Strategic Management

อาจารย2ผู@สอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพร ทิมแดง

คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) รหัสวิชา 3604201 เพื่อ
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการวางแผนและการบริหารทั่วไป
องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ การกําหนดเปAาหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมการแขงขัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธรวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รายละเอียดรายวิชานี้เปEนสวนสําคัญ
ตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปEนทฤษฎี และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนได
แนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึง
ติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ผูเรียน
สามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชตอไปในอนาคตได
เอกสารรายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธฉบับนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปEนไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการสงงาน การนําเสนอผลงานของผูเรียน
ความตระหนักรูในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งขึ้น และเปEนแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น

ภัทรพร ทิมแดง
อาจารย2ผู@สอน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข@อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการเชิงกลยุทธ
(ภาษาอังกฤษ) Strategic Management
2. จํานวนหนGวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย2ผู@รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย2ผู@สอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยน้ําผึ้ง ไขวพันธุ
4.2 อาจารยผูสอน
(1) ผศ.ดร.ภัทรพร ทิมแดง ผูสอนตอนเรียนที่ B1,C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปIที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปWที่ 3
6. รายวิชาที่ต@องเรียนมากGอน (Pre-requisite) (ถ@ามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ต@องเรียนพร@อมกัน (Co-requisites) (ถ@ามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลGาสุด
22 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุGงหมายและวัตถุประสงค2
1. จุดมุGงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมจนถึงการ
วางกลยุทธของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหกลยุทธของธุรกิจได
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจได
2. วัตถุประสงค2ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อสอดแทรกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสม และ
ทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปXจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ
ทั้งในแงการกําหนดกลยุทธ และการนํากลยุทธไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ ไดแก สังคม
บริษัท ธุรกิจ และหนาที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เนนใหความสําคัญ ไดแก การวิเคราะหสภาวะแวดลอม การ
วิเคราะหอุตสาหกรรม การวิเคราะหการแขงขัน การกําหนดและตัดสินใจในทางเลือกกลยุทธทุกระดับ และ
รวมถึงการกําหนดโครงสรางองคการ การกําหนดวางระบบการควบคุมที่เนนวัฒนธรรม และการควบคุม
ตนเอง และการพัฒนาภาวะผูนําแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการดําเนินกลยุทธทุกระดับ
Models, concepts, principles, theories, processes, tools and techniques for
formulation and implementation strategies at all levels such as social, corporate, business
and functional. Tools and techniques relating to environment analysis; industry analysis;
competition analysis; decision making in strategies alternatives and organization structure;
control system that focus on cultural and self-control; development team leadership that
correspond to the strategies at all levels.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช@ตGอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝXก
สอนเสริม
45 ช.ม. ตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝXกงาน
ไมมีการฝlกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด@วยตนเอง
90 ช.ม.ตอภาค
การศึกษา
(6 ชม.ตอสัปดาห)
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3. จํานวนชั่วโมงตGอสัปดาห2ที่อาจารย2ให@คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกGนักศึกษาเปZน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน เว็บไซดคณะ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปEนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู@ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต ซื่อตรงตอหนาที่ ตอตนเองและตอผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นและ
มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
1.1.2 มีความพอเพียงเปEนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
1.1.3 มีความเคารพตอกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหวางเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุมเพื่อพิจารณาความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีสวนรวมในระหวางการเรียน ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย และความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
2. ความรู@
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปEนพื้นฐานที่จําเปEนสําหรับการเรียน
ทางดานการเงิน
2.1.2 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย
2.1.3 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานดานการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชยและธุรกิจหลักทรัพย
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการเงิน รวมทั้งมีความเขาใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่ อ ประกอบการสอน เชน ตํ า รา เอกสารประกอบ
PowerPoint เปEนตน
2.2.2 การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
2.2.3 การมอบหมายงานใหกับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การวิเคราะหผลการทํางานเดี่ยว/งานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
2.3.2 ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
3. ทักษะทางป[ญญา
3.1 ทักษะทางปXญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปEนประโยชนใน
การแกไขปXญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพดานการเงิน
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปEนผล
จากทางเลือกอยางรอบดานมีความกลาในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การวิเคราะหกรณีศึกษา
3.2.2 มอบหมายงานกลุมเกี่ยวกับการประยุกตใชความรูที่ไดมาวิเคราะหเพื่อแกไขปXญหาของ
ธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การวิเคราะหผลการทํากรณีศึกษา และงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
3.3.2 ทดสอบยอย สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรู
ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ2ระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
4.1.2 สามารถทํ า งานเปE น กลุ ม และแสดงภาวะผู นํ า ผู ตามไดอยางเหมาะสมและมี ค วาม
รับผิดชอบ
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรค
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4.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหทํางานรวมกันเปEนกลุม โดยเนนความรูที่เรียนในวิชาและการประยุกตใชความรู และ
การรวมกันอภิปรายหรือนําเสนองานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปรายหรือนําเสนอ
งานกลุม
5. ทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจอยางถูกตอง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนําเสนอดวยวาจา
5.1.4 ความสามารถนําเทคโนโลยีไปเปEนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงานและทราบ
ถึงขอจํากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning
และทํารายงานโดยใชความรูที่ไดรับจากการศึกษาในรายวิชา
5.2.2 นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ไดมอบหมายให และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
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.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห2ที่
1

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
ความรู@ทั่วไปเกี่ยวกับ
3
การจัดการเชิงกลยุทธ2
- ความหมายของกล
ยุทธและการจัดการ
เชิงกลยุทธ
-.ความสําคัญและ
ประโยชนของการ
จัดการเชิงกลยุทธ
- ลักษณะของการ
จัดการเชิงกลยุทธ
- กระบวนการและตัว
แบบของการจัดการ
เชิงกลยุทธ
- ปXจจัยและสิ่งที่สงผล
ตอความสําเร็จของการ
จัดการเชิงกลยุทธ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขาใจ
และเขียนเชื่อมโยงความ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
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.3

สัปดาห2ที่

2

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
คิดเห็นในภาพรวม และ
กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ
การวิเคราะห2
3
สภาพแวดล@อม
ภายนอกองค2กร
- ความหมายและ
ความสําคัญ
- ลักษณะของ
สภาพแวดลอมภายนอก
องคกร
- ประโยชนของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานความหมาย
และความสําคัญ
ลักษณะของ
สภาพแวดลอมภายนอก
องคกร

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด วิเคราะห จาก
กรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
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สัปดาห2ที่

3

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
และประโยชนของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก
- นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกที่สอดคลองกับ
องคกรได
การวิเคราะห2
3
สภาพแวดล@อม
ภายนอกองค2กร
- การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก
องคกร
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก
- นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกที่สอดคลองกับ
องคกรได

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด วิเคราะห จาก
กรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
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สัปดาห2ที่

4

หัวข@อการสอน /
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
Learning Outcome ชัว่ โมง
ภายนอก
การวิเคราะห2
สภาพแวดล@อม
อุตสาหกรรมและการ
แขGงขัน
- ความสําคัญของ
สภาพแวดลอม
อุตสาหกรรมและการ
แขงขัน
- แนวคิดในการ
วิเคราะหอุตสาหกรรม
และการแขงขัน
- การวิเคราะหการ
แขงขัน และแรงกดดัน
5 ประการใน
อุตสาหกรรม
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานความสําคัญ
ของสภาพแวดลอม

3

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และปฏิบัติโดยการ
วิเคราะห จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
อุตสาหกรรมและการ
แขงขัน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
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สัปดาห2ที่

5

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
อุตสาหกรรมและการ
แขงขัน แนวคิดในการ
วิเคราะหอุตสาหกรรม
และการแขงขัน และ
การวิเคราะหการแขงขัน
และแรงกดดัน 5
ประการในอุตสาหกรรม
- นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหการวิเคราะห
การแขงขัน และแรง
กดดัน 5 ประการใน
อุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับองคกรได
การวิเคราะห2
3
สภาพแวดล@อม
อุตสาหกรรมและการ
แขGงขัน
- การวิเคราะห
โครงสรางอุตสาหกรรม
ในแตละชวงของวงจร
ชีวิตอุตสาหกรรม
- การวิเคราะหตําแหนง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
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สัปดาห2ที่

6

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
การแขงขันดวยกลุมกล
ยุทธ
- การวิเคราะหคูแขง
-ปXจจัยความสําเร็จใน
การแขงขัน Learning
Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการวิเคราะห
โครงสรางอุตสาหกรรม
การวิเคราะหตําแหนง
การแขงขัน การ
วิเคราะหคูแขง และ
ปXจจัยความสําเร็จในการ
แขงขัน
- นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
อุตสาหกรรมและการ
แขงขันที่สอดคลองกับ
องคกรได
การวิเคราะห2
3
สภาพแวดล@อมภายใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

ฝlกคิด และปฏิบัติโดยการ
วิเคราะห จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
อุตสาหกรรมและการ
แขงขัน

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ

1. PowerPoint

1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
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สัปดาห2ที่

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
องค2กร
- ความหมายและ
ความสําคัญ
- การวิเคราะหตามสาย
งาน
- การวิเคราะหหวงโซ
คุณคา
- การวิเคราะหโครงราง
7s
- การประเมินผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน
- นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในที่สอดคลองกับ
องคกรได

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และปฏิบัติโดยการ
วิเคราะห จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน

ประกอบการ
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน
ทิมแดง
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สัปดาห2ที่
7

8

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
การกําหนดทิศทาง
3
องค2กร
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ/ภารกิจ
- ปรัชญาองคกร
- เปAาหมาย
- วัตถุประสงค
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการกําหนด
ทิศทางองคกร
- นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน
และนํามากําหนด
ทิศทางขององคกรได
การกําหนดกลยุทธ2
3
ระดับองค2กร
- แนวคิดเกี่ยวกับกล
ยุทธระดับองคกร
- จุดมุงหมายการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และปฏิบัติโดยการ
วิเคราะหการกําหนดองคกร
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
กําหนดทิศทางขององคกร

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการ
บรรยาย
2. ตําราการ

1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ทิมแดง
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สัปดาห2ที่

9

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
กําหนดกลยุทธระดับ
องคกร
- กลยุทธพื้นฐานระดับ
องคกร
- เครื่องมือในการ
วิเคราะหเพื่อกําหนดกล
ยุทธระดับองคกร
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการกําหนด
กลยุทธระดับองคกร
- นักศึกษาสามารถ
กําหนดกลยุทธระดับ
องคกร จากทิศทาง
องคกรที่วางไวได
การกําหนดกลยุทธ2
3
ระดับธุรกิจ
- ความหมายของการ
กําหนดกลยุทธระดับ
ธุรกิจ
- แนวคิดเกี่ยวกับกล

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ จัดการเชิงกลยุทธ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และปฏิบัติโดยการ
วิเคราะหการกําหนดกล
ยุทธระดับองคกร และการ
ทํากรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
กําหนดกลยุทธระดับองคกร

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
17
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สัปดาห2ที่

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
ยุทธระดับธุรกิจ
- ลักษณะของกลยุทธ
ระดับธุรกิจ
- การเลือกกลยุทธระดับ
ธุรกิจเพื่อความไดเปรียบ
ในการแขงขัน
- การสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน
ดวยกลยุทธ 3 C’s
- กลยุทธการแขงขัน
ทั่วไปของ Porter
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการกําหนด
กลยุทธระดับธุรกิจ
- นักศึกษาสามารถ
กําหนดกลยุทธระดับ
ธุรกิจ จากทิศทาง
องคกร และกลยุทธ
ระดับองคกรที่วางไวได

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และปฏิบัติโดยการ
วิเคราะหการกําหนดกล
ยุทธระดับธุรกิจ และการ
ทํากรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
กําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ
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11

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
การกําหนดกลยุทธ2
3
ระดับหน@าที่
- ความหมายของกล
ยุทธระดับหนาที่
- แนวคิดของกลยุทธ
ระดับหนาที่
- ประเภทของกลยุทธ
ระดับหนาที่
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการกําหนด
กลยุทธระดับหนาที่
- นักศึกษาสามารถ
กําหนดกลยุทธระดับ
หนาที่ จากทิศทาง
องคกร กลยุทธระดับ
องคกรและกลยุทธระดับ
ธุรกิจที่วางไวได
การนํากลยุทธ2ไปปฏิบัติ
3
- ความหมายและ
ความสําคัญ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และปฏิบัติโดยการ
วิเคราะหการกําหนดกล
ยุทธระดับหนาที่ และการ
ทํากรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
กําหนดกลยุทธระดับหนาที่

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ

1. PowerPoint
ประกอบการ

1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ทิมแดง
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12

หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
- ขั้นตอนการนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการนํากล
ยุทธไปปฏิบัติ
- นักศึกษาสามารถวาง
แนวทางการนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติจากกลยุทธใน
ระดับตางๆ ที่วางไวได
การควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ2
- ความหมายของการ
ควบคุมและการประเมิน
กลยุทธ
- แนวคิดเกี่ยวกับการ
ควบคุมและการประเมิน
กลยุทธ
- กระบวนการควบคุม
และการประเมินกลยุทธ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และปฏิบัติ และการ
ทํากรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการ
วางแผนนํากลยุทธไปปฏิบัติ
1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และปฏิบัติ การการ

บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
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หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
- ความสัมพันธระหวาง
การควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานการควบคุม
และการประเมินกลยุทธ
- นักศึกษาสามารถวาง
แผนการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธที่วาง
ไวได
- ผู@นําและผู@นําเชิงกล
3
ยุทธ2
- ความสําคัญของผูนํา
และผูนําเชิงกลยุทธ
- ความแตกตางระหวาง
ผูนําและผูนําเชิงกลยุทธ
- ความสัมพันธระหวาง
กลยุทธและผูนําเชิงกล
ยุทธ
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

ควบคุมและการประเมินผล
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการวาง
แผนการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา
ฝlกคิด และวิเคราะห

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
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หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานผูนําและผูนํา
เชิงกลยุทธ
- นักศึกษาสามารถระบุ
ความสัมพันธระหวาง
ผูนําเชิงกลยุทธที่มีความ
เหมาะสมกับกลยุทธใน
ลักษณะตางๆ รวมถึง
เสนอแนะลักษณะของ
ผูนํากลยุทธที่มีผลตอ
ความสําเร็จขององคกรที่
มีกลยุทธที่แตกตางกันได
จริยธรรมทางธุรกิจและ
3
ความรับผิดชอบตGอ
สังคม
- ความหมายของ
จริยธรรม
- ความสําคัญของ
จริยธรรม
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- ความรับผิดชอบตอ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

ลักษณะ และความแตกตาง
ของผูนํา และผูนําเชิงกล
ยุทธจากกรณีศึกษา

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชาการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2. บรรยายและใหนักศึกษา
รวมอภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. มอบหมายใหนักศึกษา

1. PowerPoint 1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ประกอบการ
ทิมแดง
บรรยาย
2. ตําราการ
จัดการเชิงกลยุทธ
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หัวข@อการสอน /
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง
สังคม
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู
ความเขาใจในองค
ความรูดานจริยธรรม
ทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอสังคม
- นักศึกษาสามารถวาง
แนวทางในการสราง
จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรได
การจัดทําแผนธุรกิจ
3
- หลักการเขียนแผน
ธุรกิจ
- การนําเสนอแผนธุรกิจ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเติมต็มประเด็น
สําคัญ เพื่อใหแผนธุรกิจ
มีความสมบูรณ และมี
ความเปEนไปไดทางธุรกิจ
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

ฝlกคิด และวิเคราะห
ลักษณะ จริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผิดชอบ
ตอสังคม จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหนักศึกษา
จัดทําองคประกอบของแผน
ธุรกิจในสวนของการสราง
ความรับผิดชอบตอสังคม

1. มอบหมายใหนักศึกษา
นําเสนอ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในแผนธุรกิจ
ของแตละกลุม

-

1.1,1.2,1.3,1.4,,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.4 ผศ.ดร.
ภัทรพร
ทิมแดง
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หัวข@อการสอน /
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
Learning Outcome ชัว่ โมง
- นักศึกษาสามารถเขียน
แผนธุรกิจที่มีความ
เปEนไปไดทางธุรกิจ

สื่อการสอน

สอดคล@องกับจุดมุGงหมายรายวิชา (ระบุข@อ)

ผู@สอน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

24

.3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู@
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู@ที่ได@

วิธีการประเมิน

(ระบุข@อ)

สัปดาห2ที่
ประเมิน
1-15

สัดสGวนของการ
ประเมินผล
10

1-15

20

การเขาเรียนและการมี
สวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ในชั้นเรียน
งานเดี่ยวที่ไดรับ
มอบหมาย/การทดสอบ
ยอย
(การวิเคราะหกรณีศึกษา
และการสอบยอย)

1.1. , 1..2 , 1..3 ,
1.4, 3.1 , 4.1 , 4.1,
5.1 , 5.3
1.1. , 1.2 , 1.3 , 1..4
2.1. , 2..2 , 2..3 ,
2.4, 3.1 , 3.2 , 3..3
5.1 , 5.3

- สังเกตจากการเขาเรียน
ตรงเวลา การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
- ประเมินจากการสงงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพ
งาน/คะแนนที่ไดจากการ
สอบ

งานกลุมที่ไดรับ
มอบหมาย
(การจัดทําแผนธุรกิจ)

1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4
2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4
3.1 , 3.2 , 3.3
4.1 , 4.2 , 4.3
5.1 , 5.2 , 5.3 5.4
1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4
2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4
3.1 , 3.2 , 3.3
5.1

- ประเมินจากการสงงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพงาน
- การนําเสนองาน

1-15

30

คะแนนที่ไดจาก
สอบปลายภาค

16

40

สอบปลายภาค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ธนากร ปXกษา. (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟuคไซท
มสด.
2. เอกสารและข@อมูลสําคัญ
สราวรรณ เรืองกัลปvปวงศ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ. กรุงเทพฯ : สามลดา.
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. เอกสารและข@อมูลแนะนํา
นิตยสาร Marketeer นิตยสาร Brandage
รายการ SME ตีแตก
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ2การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหวางผูสอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธ2การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา การสนทนากั บ นั ก ศึ ก ษา และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจาก การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การใหคะแนนนักศึกษาโดย
อาจารยผูสอน
มีการทวนสอบโดยตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบที่เปEนผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจํา
หลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปW หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เชิญวิทยากร หรือเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
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