รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

อาจารย์ผู้สอน
(1) ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล
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คํานํา
เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management) จัดทํ าขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน
คุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบ แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งในแง่การกําหนดกลยุทธ์ และการ
นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ ได้แก่ สังคม บริษัท ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือ
และเทคนิ ค ที่ เน้ น ให้ ค วามสํ าคั ญ ได้ แ ก่ การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม การ
วิ เคราะห์ ก ารแข่ งขั น การกํ า หนดและตั ด สิ น ใจในทางเลื อ กกลยุ ท ธ์ ทุ ก ระดั บ และรวมถึ ง การกํ า หนด
โครงสร้างองค์การ การกําหนดวางระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และการควบคุมตนเอง และการพัฒนา
ภาวะผู้นําแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการดําเนินกลยุทธ์ทุกระดับ
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ ว นสํ าคั ญ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา ที่ เน้ น การเรี ย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3604201 ชื่อรายวิชา

การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)

2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นํา้ ผึ้ง ไขว้พันธุ์
อาจารย์ผู้สอน
(1) ดร.สุชาดา คุ้มสลุด
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ําผึ้ง ไขว้พันธุ์

ตอนเรียน D1
ตอนเรียน E1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จดั ทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 14 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจนถึง
การวางกลยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสม และ
ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ทั้งในแง่การกําหนดกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ ได้แก่ สังคม
บริษัท ธุรกิจ และหน้าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน้นให้ความสําคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การกําหนดและตัดสินใจในทางเลือกกลยุทธ์ทุกระดับ และ
รวมถึงการกําหนดโครงสร้างองค์การ การกําหนดวางระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และการควบคุม
ตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้นําแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการดําเนินกลยุทธ์ทุกระดับ
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.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทําการสอนได้ หรือ
ตามที่นักศึกษาร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ช.ม.ต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่าน เว็บไซด์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
1.1.3 มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริยธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม เพื่ อพิ จารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชา
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็นต้น
(2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(3) การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทํางานเดี่ยว/งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(2) มอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทํากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ และ
การร่วมกันอภิปรายหรือนําเสนองานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทํากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือนําเสนอ
งานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทกั ษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อ การนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้ และการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

1

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ความหมายของกลยุทธ์และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
-.ความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
- ลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์
- กระบวนการและตัวแบบของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
- ปัจจัยและสิ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนอกองค์การ
- ความหมายและความสําคัญ
- ลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก
- ประเภทสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ

3

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของวิชาการ
เรียนการสอนและการประเมินผล
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. มอบหมายงานกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้ค้นคว้า

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์

ข้อ 1

(1), (2)

1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อองค์การ

ข้อ 1

สื่อการสอน

และวิเคราะห์ขา่ วการดําเนินงานขององค์กร
ธุรกิจพร้อมทัง้ นําเสนอหน้าชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1
กลุ่ม
3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 1 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ

ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชั้นเรียน พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานวิเคราะห์ข่าวที่เพือ่ นนักศึกษา
นําเสนอ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อ
องค์การ

(1), (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน
- ความสําคัญของสภาพแวดล้อม และการ
แข่งขัน
- แนวคิดในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และ
การแข่งขัน
- การวิเคราะห์การแข่งขัน และแรงกดดัน 5
ประการในอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมในแต่
ละช่วงของวงจรชีวิตอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์ตําแหน่งการแข่งขันด้วยกลุ่ม
กลยุทธ์
- การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
- ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการแข่งขัน
Learning Outcome

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับแรง

ข้อ 1

ผู้สอน

4. นําข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดทําตารางสรุปวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก พร้อมนําเสนอ

- วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกแต่ละประเภทที่มตี ่อองค์การได้
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 2 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ

ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชั้นเรียน พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานวิเคราะห์ข่าวที่เพือ่ นนักศึกษา
นําเสนอ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษา

เกี่ยวกับแรงกดดัน 5 ประการใน
อุตสาหกรรม และโครงสร้างอุตสาหกรรมในแต่
ละช่วงของวงจรชีวิตอุตสาหกรรม
4. นําเสนอผลการวิเคราะห์

(1), (2)

กดดัน 5 ประการใน
อุตสาหกรรม และโครงสร้าง
อุตสาหกรรมในแต่ละช่วงของ
วงจรชีวิตอุตสาหกรรม

- วิเคราะห์การแข่งขันและแรงกดดัน 5
ประการในอุตสาหกรรมที่มตี ่อองค์การได้
- เปรียบเทียบโครงสร้างอุตสาหกรรมใน
แต่ละช่วงของวงจรชีวิตอุตสาหกรรมได้
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

4

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
- ความหมายและความสําคัญ
- การวิเคราะห์ตามสายงาน
- การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า
- การวิเคราะห์โครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์
- การประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ
Learning Outcome

3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 3 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชัน้ เรียน พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. มอบหมายให้นักศึกษาทํากรณีศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในขององค์การตามสายงาน ห่วง
โซ่คุณค่า และโครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์

1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิเคราะห์

ข้อ 1

(1), (2)

ข้อ 1

(1), (2)

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
องค์การตามสายงาน ห่วงโซ่คุณค่า และ
โครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์ได้
5

การกําหนดทิศทางองค์การ
- การกําหนดทิศทางองค์การ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ/ภารกิจ
- ปรัชญาองค์การ
- เป้าหมาย
- วัตถุประสงค์
Learning Outcome

- กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การได้

3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 4 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชัน้ เรียน พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทํากรณีศึกษาโดย
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์องค์การ

ผู้สอน

สภาพแวดล้อมภายในของ
องค์การตามสายงาน ห่วงโซ่
คุณค่า และโครงร่าง 7s ของ
แมคคินซีย์
1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา และวัตถุ ประสงค์
องค์การ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

6

การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ
- แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์การ
- จุดมุ่งหมายการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ
- กลยุทธ์พื้นฐานระดับองค์การ
Learning Outcome
- สามารถกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การได้

3

1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
4. กรณีศึกษาเกี่ยว กับการ
กําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ

ข้อ 2

(1), (2)

7

การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ
- เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์
ระดับองค์การ ได้แก่ SWOT TOWS

3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 5 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชัน้ เรียน พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
กลยุทธ์ระดับองค์การ
1. ให้นักศึกษากลุ่ม 6 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชัน้ เรียน พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษา

1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ SWOT

ข้อ 1

(1), (2)

ข้อ 2

(1), (2)

Matrix BCG Model GE Model
Learning Outcome
- วิเคราะห์ SWOT TOWS Matrix และ
BCG Model ได้
8

การกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- ความหมายของกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- ลักษณะของกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- การเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
- การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย

ผู้สอน

จัดทํา TOWS Matrix
เกี่ยวกับ SWOT จัดทํา TOWS Matrix วิเคราะห์ วิเคราะห์ BCG Model
BCG Model

3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 7 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ 1. บรรยายโดยใช้ Power
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชัน้ เรียน พร้อมทั้ง
Point
ให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
งานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

9

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

หลัก 3 C’s
- กลยุทธ์การแข่งขันของพอร์ทเตอร์
- กรอบการคิดกลยุทธ์ธุรกิจ
Learning Outcome
- สามารถกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
การกําหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
- ความหมายของกลยุทธ์ระดับหน้าที่
- แนวคิดของกลยุทธ์ระดับหน้าที่
- ประเภทของกลยุทธ์ระดับหน้าที่
Learning Outcome
- สามารถกําหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ได้
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- ความหมายและความสําคัญ
- ขั้นตอนการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษา

กําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
เกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพือ่ สร้าง เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ความได้เปรียบทางการแข่งกัน
ทางการแข่งกัน

3

3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 8 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ 1. บรรยายโดยใช้ Power
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชัน้ เรียน พร้อมทั้ง
Point
ให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
งานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับหน้าที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับหน้าที่
1. ให้นักศึกษากลุ่ม 9 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าวการ 1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
ดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชัน้ เรียน พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
งานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ทดสอบย่อย

ข้อ 2

(1), (2)

ข้อ 1

(1), (2)

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

11

การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์
- ความหมายของการควบคุมและการประเมิน
กลยุทธ์
- แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมและการประเมิน
กลยุทธ์
- กระบวนการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ์

3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 10 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าว
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชั้นเรียน พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
ข่าวการดําเนินธุรกิจ

ข้อ 1

(1), (2)

12

การจัดทําแผนธุรกิจ/Business Model
Canvas (BMC)
- องค์ประกอบของการจัดการแผนธุรกิจ
- การจัดทํา Business Model Canvas
(BMC)
Learning Outcome
1. จัดทําแผนธุรกิจ/Business Model
Canvas (BMC) ได้

3

1. ให้นักศึกษากลุ่ม 11 นําเสนองานวิเคราะห์ข่าว
การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจหน้าชั้นเรียน พร้อม
ทั้งให้นักศึกษาในห้องร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานวิเคราะห์ข่าวที่เพื่อนนักศึกษานําเสนอ
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาจัดทําแผนธุรกิจ/ Business

1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การนําเสนองานวิเคราะห์
ข่าวการดําเนินธุรกิจ
4. ตัวอย่างแผนธุรกิจ/

ข้อ 3

(1), (2)

ผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์
- ผู้นํา
- ผู้นําเชิงกลยุทธ์

3

ข้อ 3

(1), (2)

13

Model Canvas (BMC) เพื่อนําเสนอในสัปดาห์
ที่ 15
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วข้องกับสาระการเรียนรู้
2. รายงานความก้าวหน้าในการจัดทําแผนธุรกิจ/
Business Model Canvas (BMC)

ผู้สอน

Business Model Canvas
(BMC)
1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. รายงานความก้าวหน้าBMC
ของนักศึกษา

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

14

- จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
- ความหมายของจริยธรรม
- ความสําคัญของจริยธรรม
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม

3

15

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ/
Business Model Canvas (BMC)
Learning Outcome
- สามารถเขียนแผนธุรกิจ/Business Model
Canvas (BMC) ได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. นํากรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

1. บรรยายโดยใช้ Power
Point
2. ตําราการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ข้อ 1

(1), (2)

1. นักศึกษานําเสนอแผนธุรกิจ/Business Model
Canvas (BMC) พร้อมตอบข้อซักถาม และเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
3. ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัย

1. แผนธุรกิจ/Business Model
Canvas (BMC)
2. PowerPoint

ข้อ 3

(1), (2)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์

15

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. การเข้าชั้นเรียน /
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง/
การมีจิตสํานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม

2. งานเดี่ยวที่ได้รับ
มอบหมาย (รายบุคคล/
รายกลุ่ม) /การทดสอบ
ย่อย
3. เขียนแผนธุรกิจ/
Business Model
Canvas (BMC)

4. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้
(ระบุข้อ)
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.1.1 , 1.1.3
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.2
5.1.3, 5.1.4
1.1.1 , 1.1.3
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.2
5.1.3, 5.1.4
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

วิธีการประเมิน
1. ป ระเมิ น จากการตรง
เวลาของนั ก ศึ ก ษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั กศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบ ใน ห น้ าที่ ที่
ได้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
1. ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา
2. ประเมินจากคุณภาพ
งาน/คะแนนที่ได้จากการ
สอบ
1. ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา
2. ประเมินจากคุณภาพงาน
3. การนําเสนองาน
1. ประเมินจากการสอบ
ปลายภาค โดยใช้ข้อสอบ
แบบปรนัย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10

2-12

30

15

20

16

40

16

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ธนากร ปักษา. (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
สราวรรณ์ เรืองกัลป์ปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์ (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์. 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. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
นิตยสาร Marketeer นิตยสาร Brandage รายการ SME ตีแตก

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช าตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษาวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตาม
ข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ต ามข้ อ 4 ปรับ ปรุงรู ป แบบการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น โดยเน้ น
นักศึกษาเป็นสําคัญ
17

