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คานา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) รหั สวิชา 3604201 เพื่อ
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป
องค์ป ระกอบของการวางแผนเชิงกลยุ ทธ์ การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญ
ต่อ ผู้ เรี ย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรี ย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี และการศึ ก ษาค้น คว้าด้ ว ยตนเอง เพื่ อให้ ผู้ เรีย นได้
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึง
ติดตามเทคโนโลยี ใหม่ ๆ โดยใช้ ทั กษะการค้น คว้าเพิ่ มเติม นอกเหนือ จากการเรี ยนภายในห้ อ ง ผู้ เรีย น
สามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้
เอกสารรายละเอีย ดรายวิช าการจัดการเชิงกลยุท ธ์ ฉบั บนี้ เพื่อให้ การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

ผู้จัดทา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการเชิงกลยุทธ์
(ภาษาอังกฤษ) Strategic Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 ตุลาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุ ทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางกล
ยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได้
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจ และนาเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะในการดาเนินงานของ
ธุรกิจได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจ/Business Model Canvas (BMC) หรือเขียนแผนธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 มีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถนาไปประยุกต์
ใช้ในการทางานในองค์กรเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2.2 มี ก ารก าหนด Learning Outcome ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เนื้ อหาในแต่ ล ะสั ป ดาห์ รวมทั้ งจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมแบบ
กลุ่ม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งใน
แง่การกาหนดกลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสั มฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ ได้แก่ สังคม บริษัท
ธุร กิจ และหน้ าที่ เครื่ องมือ และเทคนิ คที่ เน้น ให้ ความส าคัญ ได้ แก่ การวิเคราะห์ ส ภาวะแวดล้ อม การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์การแข่งขัน การกาหนดและตัดสินใจในทางเลือกกลยุทธ์ทุกระดับ และ
รวมถึงการกาหนดโครงสร้างองค์การ การกาหนดวางระบบการควบคุมที่เน้นวัฒนธรรม และการควบคุม
ตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้นาแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการดาเนินกลยุทธ์ทุกระดับ
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ประจาหลักสูตร
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้อาจกาหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ มเพื่ อพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการและทฤษฎีที่ส าคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6
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2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
 2.1.5. รู้ เข้ า ใจ และสนใจพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็นต้น
(2) การอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(3) การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุ่มให้กับนักศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทางานเดี่ยว/กลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2. สามารถสื บ ค้น ตีค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ในการแก้ ไขปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.4. สามารถประยุ กต์ความรู้และทั กษะกับ การแก้ไขปั ญ หาทางคอมพิว เตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(2) มอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
7
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5. สามารถเป็น ผู้ ริ เริ่ มแสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้ งส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เ รียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ และ
การร่วมกันอภิปรายหรือนาเสนองานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือนาเสนอ
งานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1. มี ทั ก ษะการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3. สามารถสื่ อสารอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพทั้งปากเปล่ าและการเขียน พร้อ มทั้ งเลื อกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ และทารายงานโดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้ และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

1

3

1. อธิบายแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3)
2. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้ผู้เรียนค้นคว้าข่าวการดาเนินงาน
ขององค์กรธุรกิจเพื่อนาเสนอและ
วิเคราะห์สัปดาห์ละ 3-4 คน

3

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint

2

- หัวข้อการสอน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์
- ความหมาย ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ลักษณะและกระบวนการการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์
- Learning Outcome
เกิดความเข้าใจภาพรวมของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจใช้ใน
การแข่งขัน
- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

สือ่ การสอน
1. ตารา
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
4. ข่าวธุรกิจ

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1.1

ข้อ 1.1

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

3

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

องค์การ
- ลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ
- ประเภทสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ
- Learning Outcome
1. วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อองค์การได้
2. นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ
ของตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกได้
- หัวข้อการสอน
3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
- การวิเคราะห์การแข่งขันและแรง
กดดัน 5 ประการในอุตสาหกรรม

สาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อองค์การ
3. นาข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดทาตาราง
สรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พร้อม
นาเสนอ

สือ่ การสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3. กรณีศึกษา

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint
สาระการเรียนรู้
3. กรณีศึกษา
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม

ข้อ 1.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

4

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

- การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม
ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์ตาแหน่งการแข่งขันด้วย
กลุ่มกลยุทธ์
- ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการแข่งขัน
- Learning Outcome
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต่างๆโดยใช้แนวคิดแรง
กดดัน 5 ประการได้
2. วิเคราะห์และกาหนดตาแหน่งการ
แข่งขันด้วยกลุ่มกลยุทธ์ได้
- หัวข้อการสอน
3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ
- การวิเคราะห์ตามสายงาน ห่วงโซ่
คุณค่า และโครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์
- การประเมินผลการวิเคราะห์

สือ่ การสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ภายในที่มีต่อองค์การ
3. นาเสนอผลการวิเคราะห์มาจัดทา
ตารางสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายในพร้อม
นาเสนอ
4. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint
สาระการเรียนรู้
3. กรณีศึกษา
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายในที่มีต่อองค์การ

ข้อ 1.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

5

6

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
- Learning Outcome
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
องค์การตามสายงาน ห่วงโซ่คุณค่า และ
โครงร่าง 7s ของแมคคินซีย์ได้
2. นาเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยภายในได้
- หัวข้อการสอน
3
การกาหนดทิศทางขององค์การ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของ
องค์การ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
- Learning Outcome
กาหนดทิศทางขององค์การโดยระบุ
วิสัยทัศน์พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้
- หัวข้อการสอน
3
การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ
- จุดมุ่งหมายของการกาหนดกลยุทธ์
ระดับองค์การได้

สือ่ การสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3. นาข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดทาตาราง
สรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พร้อม
นาเสนอ
4. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย ปรัชญา และวัตถุประสงค์
จากเว็บไซต์ขององค์การต่างๆ พร้อม
นาเสนอ

1. ตารา
2. PowerPoint
3. ตัวอย่างวิสัยทัศน์
พันธกิจ ปรัชญา
เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของ
องค์การต่างๆ

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint
สาระการเรียนรู้
3. กรณีศึกษา
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา

ข้อ 1.1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

ข้อ 1.2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

7

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

- กลยุทธ์พื้นฐานระดับองค์การ
- เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อกาหนด
กลยุทธ์ระดับองค์การ
- Learning Outcome
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์การที่องค์การ
ใช้ในการดาเนินงานในแต่ละสถานการณ์
ได้
- หัวข้อการสอน
3
การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ (ต่อ)
- เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อกาหนด
กลยุทธ์ระดับองค์การ ได้แก่ SWOT
TOWS Matrix BCG Model GE Model
- Learning Outcome
1. วิเคราะห์ SWOT แมททริกซ์ TOWS
และผังBCG พร้อมเสนอกลยุทธ์ที่องการ
ควรใช้ได้
2. วิเคราะห์กลุ่มธุรกิจโดยใช้ GE Model
ได้

สือ่ การสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

เกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์การพร้อม
นาเสนอ

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint
สาระการเรียนรู้
3. กรณีศึกษา
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์ SWOT
จัดทา TOWS Matrix วิเคราะห์ BCG
Modelจากกรณีศึกษา พร้อมนาเสนอ
3. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจโดยใช้
GE Model

ข้อ 1.2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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มคอ. 3

สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
8

9

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
3
การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
- การเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
- การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้วยหลัก 3C’s
- กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของพอร์ท
เตอร์
- Learning Outcome
เลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของ
พอร์ท-เตอร์เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กรได้
- หัวข้อการสอน
3
การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
- แนวคิดของกลยุทธ์ระดับหน้าที่
- ประเภทของกลยุทธ์ระดับหน้าที่
- Learning Outcome

สือ่ การสอน

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint
สาระการเรียนรู้
3. กรณีศึกษา
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
การดาเนินงานขององค์การที่ใช้กลยุทธ์
ความเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า การสร้าง
ความแตกต่าง และการมุ่งเน้นตลาด
เป้าหมายโดยเฉพาะ พร้อมนาเสนอ

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์และ
ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ระดับหน้าที่

1. ตารา
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
4. คลิป VDO

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1.2

ข้อ 1.2

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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มคอ. 3

สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

10

11

วิเคราะห์และเสนอกลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่
เหมาะกับสภาพแวดล้อมขององค์การได้
- หัวข้อการสอน
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- แนวความคิดในการนากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ
- ขัน้ ตอนการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- Learning Outcome
อธิบายขั้นตอนและยกตัวอย่างวิธีการนา
กลยุทธ์ไปปฎิบัติขององค์กรได้
- หัวข้อการสอน
การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์
- แนวคิดและกระบวนการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์
- เครื่องมือในการควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ์
- Learning Outcome

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สือ่ การสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ต่างๆ ขององค์การ พร้อมนาเสนอ
3

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint
สาระการเรียนรู้
3. กรณีศึกษา
2. ทดสอบย่อยเกี่ยวกับการกาหนดกล
ยุทธ์โดยใช้โจทย์เป็นกรณีศึกษา

ข้อ 1.1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint
สาระการเรียนรู้
3. บทความวิจัย
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าและนาเสนอ
บทความวิจัย/บทความวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้เกณฑ์ด้านการเงิน หลักการบริหาร
ตามวัตถุประสงค์ (MBO) ตัวแบบ
Balanced Scorecard และการ

ข้อ 1.1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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มคอ. 3

สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

12

13

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

นาเสนอวิธีการควบคุมและประเมินกล
ยุทธ์ขององค์การโดยใช้เกณฑ์ด้านการเงิน
MBO BSC และ Benchmarking ได้
- หัวข้อการสอน
3
การจัดทาแผนธุรกิจ/Business Model
Canvas (BMC)
- การจัดทา Business Model Canvas
(BMC)
- องค์ประกอบของการจัดการแผน
ธุรกิจ
- Learning Outcome
จัดทา Business Model Canvas (BMC)
/แผนธุรกิจได้
- หัวข้อการสอน
3
ผู้นาและผู้นาเชิงกลยุทธ์
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้นา
กับผู้นาเชิงกลยุทธ์ได้
-. บอกคุณลักษณะของผู้นาเชิงกลยุทธ์ได้

สือ่ การสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

เปรียบเทียบ Benchmarking พร้อม
นาเสนอ
1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนจัดทา Business
Model Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ เพื่อ
นาเสนอในสัปดาห์ที่ 15

1. ตารา
ข้อ 1.3
2. PowerPoint
3. ตัวอย่าง Business
Model Canvas
(BMC)/แผนธุรกิจ

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
1. ตารา
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 2. PowerPoint
สาระการเรียนรู้
3. กรณีศึกษา
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าและนาเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์

ข้อ 1.1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

16

มคอ. 3

สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

14

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

-. บอกองค์ประกอบของการเป็นผู้นาเชิง
กลยุทธ์ได้
- Learning Outcome
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ผู้นากับผู้นาเชิงกลยุทธ์ได้
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็น
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ได้
- หัวข้อการสอน
3
จริยธรรมทางธุรกิจ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- องค์ประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจ
- ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม
- Learning Outcome
วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อองค์การหาก
ดาเนินงานโดยไม่มีจริยธรรมหรือละเลย
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้

สือ่ การสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

พร้อมอภิปราย
3. รายงานความก้าวหน้าในการจัดทา
Business Model Canvas (BMC) /
แผนธุรกิจ

1. บรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนค้นคว้าตัวอย่าง
องค์การที่มีและไม่มจี ริยธรรมในการ
ดาเนินงาน หรือองค์การที่มีและไม่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อ
องค์การนั้นๆ
3. รายงานความก้าวหน้าในการจัดทา
Business Model Canvas (BMC) /

1. ตารา
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา
4. คลิป VDO

ข้อ 1.1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

17

มคอ. 3

สัปดาห์ หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สือ่ การสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

แผนธุรกิจ
15

- หัวข้อการสอน
การนาเสนอแผนธุรกิจ/Business
Model Canvas (BMC)
- Learning Outcome
1.จัดทาและนาเสนอBusiness Model
Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ ได้อย่าง
เหมาะสม

16

สอบปลายภาค

3

1. ผู้เรียนนาเสนอ Business Model
Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ พร้อมตอบ
ข้อซักถาม
2. ประเมินผลการจัดทา Business
Model Canvas (BMC)/แผนธุรกิจ
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและกับผู้เรียน
3. ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และให้
ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย

1. ตารา
2. PowerPoint
3. แบบประเมินผล

ข้อ 1.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

18

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
การเข้าเรียน และการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ในชั้นเรียน
การวิเคราะห์
กรณีศึกษา
และ/หรืองานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
- การเข้าเรียนตรงเวลา
4.1.2
- การมีส่วนร่วมใน
5.1.3, 5.1.4
ชั้นเรียน
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
- การส่งงานตรงเวลา
1.1.7
- คุณภาพงาน
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6,
- การนาเสนองาน
2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
การทดสอบย่อย
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6,
- คะแนนจากการสอบ
2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.6
5.1.2
การจัดทาแผนธุรกิจ/ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
- การส่งงานตรงเวลา
Business Model 1.1.7
- คุณภาพงาน
Canvas (BMC)
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6,
- การนาเสนองาน
2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
สอบปลายภาค
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6,
- คะแนนจากการสอบ
2.1.8
ปลายภาค
3.1.2
รวมทั้งสิ้น

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

สัปดาห์ที่
1-15

10%

สัปดาห์ที่
2-4, 6-9, 14
สัปดาห์ที่
5, 10-11, 13

20%

สัปดาห์ที่
5, 10

10%

สัปดาห์ที่
12-15

20%

สัปดาห์ที่ 16

40%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ธนากร ปั กษา. (2560). การจั ดการเชิงกลยุทธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พิบูล ทีปะปาล. (2559). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์ (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สามลดา.
David, F. R. (2013). Strategic Management: Concept and cases (14th ed.). Malaysia: Pearson
Education.
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. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Positioning Magazine Online
เพจ K SME/kasikornbank.com
หนังสือพิมพ์ธุรกิจออนไลน์
นิตยสาร Marketeer นิตยสาร Brandage
รายการ SME ตีแตก

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.2 การจัดทาแผนธุรกิจ/Business Model Canvas (BMC)
2.3 การนาเสนอรายงานผลการดาเนินโครงการด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
2.4 ผลการสอบปลายภาค ทั้งนี้ข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
3. การปรับปรุงการสอน
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาร่วมกับผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยแต่ง ตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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