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คำนำ
รายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ: (Strategic Management) รหัสวิชา 3604201 เพื่อ
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ: ความแตกตZางของการวางแผนและการบริหารทั่วไป
องค:ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ: การกำหนดเป_าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร*างสภาพแวดล*อมการแขZงขัน การวิเคราะห:สภาพแวดล*อมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธ:รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รายละเอียดรายวิชานี้เปdนสZวนสำคัญ
ตZอผู*เรียน ที่เน*นทั้งการเรียนการสอนที่เปdนทฤษฎี และการศึกษาค*นคว*าด*วยตนเอง เพื่อให*ผู*เรียนได*แนวทาง
ในการจัดการเรียนรู*ทฤษฎีและกรณีศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห*องเรียน รวมถึงติดตาม
เทคโนโลยีใหมZ ๆ โดยใช*ทักษะการค*นคว*าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห*อง ผู*เรียนสามารถนำ
ความรู*ที่ได*จากรายวิชานี้ไปประยุกต:ใช*ตZอไปในอนาคตได*
เอกสารรายละเอียดรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ:ฉบับนี้ เพื่อให*การจัดการเรียนรู*เปdนไปตาม
วัตถุประสงค:ที่ได*กำหนดไว* โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการสZงงาน การนำเสนอผลงานของผู*เรียน
ความตระหนักรู*ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู*เรียนให*มีมากยิ่งขึ้น และเปdนแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู*ให*สอดคล*องกับผู*เรียนได*ดียิ่งขึ้น
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข\อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3604201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการเชิงกลยุทธ:
(ภาษาอังกฤษ) Strategic Management
2. จำนวนหนFวยกิต
3(3-0-6) หนZวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย'ผู*รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย'ผู*สอน
4.1 อาจารย:ผู*รับผิดชอบรายวิชา
ผู*ชZวยศาสตราจารย:น้ำผึ้ง ไขว*พันธุ:
4.2 อาจารย:ผู*สอน
ดร.สุชาดา คุ*มสลุด
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปSที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปuที่ 4
6. รายวิชาที่ต*องเรียนมากFอน (Pre-requisite) (ถ*ามี)
ไมZมี
7. รายวิชาที่ต*องเรียนพร*อมกัน (Co-requisites) (ถ*ามี)
ไมZมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลFาสุด
9.1 วันที่จัดทำ
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลZาสุด
10 กรกฎาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ`งหมายและวัตถุประสงคM

1. จุดมุFงหมายของรายวิชา
1. เพื่อให*ผู*เรียนมีความเข*าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ: การวิเคราะห:สภาพแวดล*อมจนถึงการ
วางกลยุทธ:ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได*
2. เพื่อให*ผู*เรียนสามารถวิเคราะห:กลยุทธ:ของธุรกิจได*
3. เพื่อให*ผู*เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจได*
2. วัตถุประสงค'ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อสอดแทรกการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให*มีความเหมาะสม และ
ทันสมัย สอดคล*องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ:ในปvจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
ตัวแบบ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ:
ทั้งในแงZการกำหนดกลยุทธ: และการนำกลยุทธ:ไปปฏิบัติให*เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ: ได*แกZ สังคม
บริษัท ธุรกิจ และหน*าที่ เครื่องมือและเทคนิคที่เน*นให*ความสำคัญ ได*แกZ การวิเคราะห:สภาวะแวดล*อม การ
วิเคราะห:อุตสาหกรรม การวิเคราะห:การแขZงขัน การกำหนดและตัดสินใจในทางเลือกกลยุทธ:ทุกระดับ และ
รวมถึงการกำหนดโครงสร*างองค:การ การกำหนดวางระบบการควบคุมที่เน*นวัฒนธรรม และการควบคุม
ตนเอง และการพัฒนาภาวะผู*นำแบบทีมงานที่จะสามารถตอบสนองการดำเนินกลยุทธ:ทุกระดับ
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*ตFอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝlก
สอนเสริม
45 ช.ม. ตZอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต*องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝlกงาน
ไมZมีการฝãกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด*วยตนเอง
90 ช.ม.ตZอภาค
การศึกษา
(6 ชม.ตZอสัปดาห:)
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3. จำนวนชั่วโมงตFอสัปดาห'ที่อาจารย'ให*คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกFนักศึกษาเปnน
รายบุคคล
- อาจารย:ประจำรายวิชาประกาศเวลาให*คำปรึกษาผZานระบบ WBSC
- อาจารย:จัดเวลาให*คำปรึกษาเปdนรายบุคคล หรือ รายกลุZมตามความต*องการ 1 ชั่วโมงตZอสัปดาห:
(เฉพาะรายที่ต*องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู\ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต*องพัฒนา
¡ 1.1.1 มีความซื่อสัตย:สุจริต ซื่อตรงตZอหน*าที่ ตZอตนเองและตZอผู*อื่น ไมZเอารัดเอาเปรียบผู*อื่นและ
มีความรับผิดชอบตZอสังคมโดยรวม
¡ 1.1.2 มีความพอเพียงเปdนหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร*างภูมิคุ*มกัน
l 1.1.3 มีความเคารพตZอกฎ ระเบียบ และข*อบังคับตZางๆ ขององค:การและสังคม
l 1.1.4 มีจิตสำนึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต*อง ความดี และความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหวZางเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุZมเพื่อพิจารณาความซื่อสัตย:
ความรับผิดชอบตZองานที่ได*รับมอบหมาย ความตรงตZอเวลาในการสZงงานและการเข*าเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีสZวนรZวมในระหวZางการเรียน ความซื่อสัตย:และความรับผิดชอบใน
งานที่ได*รับมอบหมาย และความตรงตZอเวลาในการสZงงานและการเข*าเรียน
2. ความรู*
2.1 ความรู*ที่ต*องได*รับ
l 2.1.1 มีความรู*ความเข*าใจในสาระสำคัญของศาสตร:ที่เปdนพื้นฐานที่จำเปdนสำหรับการเรียน
ทางด*านการเงิน
=2.1.2 มีความรู*ความเข*าใจในสาระสำคัญของศาสตร:ด*านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและ
การดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค:กรและทรัพยากรมนุษย:
=2.1.3 มีความรู*ความเข*าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด*านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย:และธุรกิจหลักทรัพย:
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l 2.1.4 มีความรู*เกี่ยวกับความก*าวหน*าทางวิชาการและวิชาชีพด*านการเงิน รวมทั้งมีความเข*าใจใน
สถานการณ:ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยZางเทZาทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) บรรจุบทเรียน (upload) ในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน: (WBSC-LMS) สZงเสริม ให*ผู*เรียน
ศึกษาค*นคว*าความรู* ด*วยตัวเองในแตZละสัปดาห:
(2) การสอนโดยการบรรยาย และใช*สื่อประกอบการสอน เชZน ตำรา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปdนต*น
(3) ใช*รูปแบบการสอนแบบ Project based Learning สZงเสริมให*ผู*เรียน ศึกษาบทเรียน ค*นคว*า
ความรู* ด*วยตัวเองในแตZละสัปดาห:
(4) การอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข*องกับสาระการเรียนรู*
(5) การมอบหมายงานให*กับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุZม ในลักษณะการจัดทำรายงานการ
จัดการเชิงกลยุทธ: และการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนำ
ความรู*ไปปรับใช*กับการดำเนินธุรกิจในสถานการณ:จริง
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห:ผลการทำงานเดี่ยว/งานกลุZมที่ได*รับมอบหมาย
(2) การประเมินความถูกต*องของเนื้อหาในการนำเสนอแผนธุรกิจ
(3) ทดสอบยZอย สอบปลายภาค ด*วยข*อสอบ
3. ทักษะทางปoญญา
3.1 ทักษะทางปvญญาที่ต*องพัฒนา
¡ 3.1.1 สามารถสืบค*น จำแนก และวิเคราะห:ข*อมูล เพื่อให*ได*ซึ่งสารสนเทศที่เปdนประโยชน:ใน
การแก*ไขปvญหาและการตัดสินใจอยZางเหมาะสม
l 3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร*างสรรค: ตZอยอดกรอบความรู*เดิม สามารถบูรณาการความรู*ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ:เพื่อให*เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพด*านการเงิน
¡ 3.1.3 สามารถคิดค*นทางเลือกใหมZๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห:ทางเลือกและผลกระทบที่เปdนผล
จากทางเลือกอยZางรอบด*านมีความกล*าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล*องกับสถานการณ:
3.2 วิธีการสอน
(1) บรรจุบทเรียน (upload) ในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน: (WBSC-LMS) สZงเสริม ให*
ผู*เรียน ศึกษาค*นคว*าความรู* ด*วยตัวเองในแตZละสัปดาห:
(2) มอบหมายงานกลุZมเกี่ยวกับการประยุกต:ใช*ความรู*ที่ได*มาวิเคราะห:เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
และ/หรือแก*ไขปvญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะของการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห:ผลการทำกรณีศึกษา และงานกลุZมที่ได*รับมอบหมาย
(2) การประเมินความถูกต*องของเนื้อหาในการนำเสนอแผนธุรกิจ
(3) ทดสอบยZอย สอบปลายภาค โดยเน*นข*อสอบที่มีการวิเคราะห:และการประยุกต:ความรู*ที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได*ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ'ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ:ระหวZางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต*องพัฒนา
=4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษย:สัมพันธ:และสร*างสัมพันธภาพอันดีกับผู*อื่น
=4.1.2 สามารถทำงานเปd น กลุ Z ม และแสดงภาวะผู * น ำผู * ต ามได* อ ยZ า งเหมาะสมและมี ค วาม
รับผิดชอบ
¡ 4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตZางอยZางสร*างสรรค:
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายให*ทำงานรZวมกันเปdนกลุZม โดยเน*นความรู*ที่เรียนในวิชาและการประยุกต:ใช*ความรู* และ
การรZวมกันอภิปรายหรือนำเสนองานกลุZม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในห*องเรียน และการทำกิจกรรมกลุZม การมีสZวนรZวมในการอภิปรายหรือนำเสนอ
งานกลุZม ความรับผิดชอบของผู*เรียนใยการทำงานกลุZม การประเมินความก*าวหน*าของงาน และความตรงตZอ
เวลาในการสZงงาน
5. ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต*องพัฒนา
¡ 5.1.1 สามารถประยุกต:ใช*หลักคณิตศาสตร: สถิติและการวิเคราะห:เชิงปริมาณมาใช*ในการ
วิเคราะห:และตัดสินใจทางธุรกิจ
¡ 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตZางประเทศได*อยZางมีประสิทธิภาพ
¡ 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร*างความเข*าใจอยZางถูกต*อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนำเสนอด*วยวาจา
= 5.1.4 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเปdนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบ
ถึงข*อจำกัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
(1) บรรจุบทเรียน (upload) ในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน: (WBSC-LMS) สZงเสริม ให*
ผู*เรียน ศึกษาค*นคว*าความรู* ด*วยตัวเองในแตZละสัปดาห:
8

(2) นำเสนอโดยใช*รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการเข*าศึกษาบทเรียน ในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน: (WBSC-LMS) และ
Microsoft Teams และการประเมินจากการนำเสนอหน*าชั้นเรียน

9

มคอ. &

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1
(online)

ความรู.ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ'
- ความหมายของกลยุทธ1และ
การจัดการเชิงกลยุทธ1
-.ความสำคัญและประโยชน1
ของการจัดการเชิงกลยุทธ1
- ลักษณะของการจัดการ
เชิงกลยุทธ1
- กระบวนการและตัวแบบของ
การจัดการเชิงกลยุทธ1
- ปFจจัยและสิ่งที่สIงผลตIอ
ความสำเร็จของการจัดการ
เชิงกลยุทธ1

3

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน วัตถุประสงค1ของวิชา แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ในระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ
Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

สอดคล.องกับ
ผู.สอน
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)
ขaอ 1 และขaอ 3
ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
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มคอ. &
สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

3

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams
3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษานำเสนอแผน
ธุรกิจสำหรับธุรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ในระบบ Microsoft Teams

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI PowerPoint
และ Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

ขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขaาใจและเขียน
เชื่อมโยงความคิดเห็นในภาพรวม
และกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ1
2
(online)

การจัดทำแผนธุรกิจ
- หลักการเขียนแผนธุรกิจ
- การนำเสนอแผนธุรกิจ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูa และ
เติมต็มประเด็นสำคัญ เพื่อใหa
แผนธุรกิจมีความสมบูรณ1 และมี
ความเปxนไปไดaทางธุรกิจ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนแผน
ธุรกิจที่มีความเปxนไปไดaทางธุรกิจ

Application:
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มคอ. &
สัปดาห'ที่

3
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

การวิเคราะห'สภาพแวดล.อม
ภายนอกองค'กร
- ความหมายและความสำคัญ
- ลักษณะของสภาพแวดลaอม
ภายนอกองค1กร
- ประโยชน1ของการวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายนอก
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานความหมาย
และความสำคัญ ลักษณะของ
สภาพแวดลaอมภายนอกองค1กร

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
สื่อการสอน
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ 1. เอกสาร
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
ประกอบการเรียน
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย ไดaแกI ตำรา
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
PowerPoint และ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams
Clip VDO
3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1 ประกอบการบรรยาย
จากกรณีศึกษา
2. ใบงานและกิจกรรม
4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ Application:
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการ
วิเคราะห1สภาพแวดลaอมภายนอก

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด
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มคอ. &
สัปดาห'ที่

4
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
และประโยชน1ของการวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายนอก
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายนอกที่
สอดคลaองกับองค1กรไดa
การวิเคราะห'สภาพแวดล.อม
ภายนอกองค'กร
- การวิเคราะห1สภาพแวดลaอม
ภายนอกองค1กร
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายนอก
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายนอกที่
สอดคลaองกับองค1กรไดa

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
สื่อการสอน
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ 1. เอกสาร
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
ประกอบการเรียน
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย ไดaแกI ตำรา
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
PowerPoint และ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams
Clip VDO
3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1 ประกอบการบรรยาย
จากกรณีศึกษา
2. ใบงานและกิจกรรม
4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ Application:
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการ
วิเคราะห1สภาพแวดลaอมภายนอก

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด
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มคอ. &
สัปดาห'ที่

5
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

การวิเคราะห'สภาพแวดล.อม
อุตสาหกรรมและการแขOงขัน
- ความสำคัญของสภาพแวดลaอม
อุตสาหกรรมและการแขIงขัน
- แนวคิดในการวิเคราะห1
อุตสาหกรรมและการแขIงขัน
- การวิเคราะห1การแขIงขัน และ
แรงกดดัน 5 ประการใน
อุตสาหกรรม
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานความสำคัญ

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
สื่อการสอน
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ 1. เอกสาร
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
ประกอบการเรียน
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย ไดaแกI ตำรา
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
PowerPoint และ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams
Clip VDO
3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1 ประกอบการบรรยาย
จากกรณีศึกษา
2. ใบงานและกิจกรรม
4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ Application:
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการ

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด
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มคอ. &
สัปดาห'ที่

6
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
ของสภาพแวดลaอมอุตสาหกรรม
และการแขIงขัน แนวคิดในการ
วิเคราะห1อุตสาหกรรมและการ
แขIงขัน และการวิเคราะห1การ
แขIงขัน และแรงกดดัน 5
ประการในอุตสาหกรรม
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห1การ
วิเคราะห1การแขIงขัน และแรง
กดดัน 5 ประการในอุตสาหกรรม
ที่สอดคลaองกับองค1กรไดa
การวิเคราะห'สภาพแวดล.อม
อุตสาหกรรมและการแขOงขัน
- การวิเคราะห1โครงสรaาง
อุตสาหกรรมในแตIละชIวงของ
วงจรชีวิตอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห1ตำแหนIงการ
แขIงขันดaวยกลุIมกลยุทธ1

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

วิเคราะห1สภาพแวดลaอมอุตสาหกรรมและ 1. ระบบจัดการเรียน
การแขIงขัน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

3

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ
Clip VDO
ประกอบการบรรยาย

15

มคอ. &
สัปดาห'ที่

7
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
- การวิเคราะห1คูIแขIง
-ปFจจัยความสำเร็จในการแขIงขัน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการวิเคราะห1
โครงสรaางอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห1ตำแหนIงการแขIงขัน
การวิเคราะห1คูIแขIง และปFจจัย
ความสำเร็จในการแขIงขัน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมอุตสาหกรรมและ
การแขIงขันที่สอดคลaองกับองค1กร
ไดa
การวิเคราะห'สภาพแวดล.อม
ภายในองค'กร
- ความหมายและความสำคัญ
- การวิเคราะห1ตามสายงาน

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการ
วิเคราะห1สภาพแวดลaอมอุตสาหกรรมและ
การแขIงขัน

2. ใบงานและกิจกรรม

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

16

มคอ. &
สัปดาห'ที่

8
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
- การวิเคราะห1หIวงโซIคุณคIา
- การวิเคราะห1โครงรIาง 7s
- การประเมินผลการวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายใน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายใน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายในที่
สอดคลaองกับองค1กรไดa
การกำหนดทิศทางองค'กร
- วิสัยทัศน1
- พันธกิจ/ภารกิจ
- ปรัชญาองค1กร
- เปÄาหมาย
- วัตถุประสงค1

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams
3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการ
วิเคราะห1สภาพแวดลaอมภายใน

PowerPoint และ
Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

17

มคอ. &
สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการกำหนด
ทิศทางองค1กร
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห1
สภาพแวดลaอมภายนอกและ
ภายใน และนำมากำหนดทิศทาง
ขององค1กรไดa

9
(online)

การกำหนดกลยุทธ'ระดับองค'กร
- แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ1ระดับ
องค1กร
- จุดมุIงหมายการกำหนดกลยุทธ1
ระดับองค1กร
- กลยุทธ1พื้นฐานระดับองค1กร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษานำเสนอแผน
ธุรกิจสำหรับธุรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ในระบบ Microsoft Teams

Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa ในระบบ Microsoft Teams

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ
Clip VDO
ประกอบการบรรยาย

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 ขaอ 2
และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

18

มคอ. &
สัปดาห'ที่

10
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
- เครื่องมือในการวิเคราะห1เพื่อ
กำหนดกลยุทธ1ระดับองค1กร
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการกำหนดกล
ยุทธ1ระดับองค1กร
- นักศึกษาสามารถกำหนดกล
ยุทธ1ระดับองค1กร จากทิศทาง
องค1กรที่วางไวaไดa
การกำหนดกลยุทธ'ระดับธุรกิจ
- ความหมายของการกำหนดกล
ยุทธ1ระดับธุรกิจ
- แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ1ระดับ
ธุรกิจ
- ลักษณะของกลยุทธ1ระดับธุรกิจ
- การเลือกกลยุทธ1ระดับธุรกิจ
เพื่อความไดaเปรียบในการแขIงขัน

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษานำเสนอแผน
ธุรกิจสำหรับธุรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ในระบบ Microsoft Teams

2. ใบงานและกิจกรรม

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa
3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ
Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 ขaอ 2
และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

19

มคอ. &
สัปดาห'ที่

11
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
- การสรaางความไดaเปรียบ
ทางการแขIงขันดaวยกลยุทธ1 3
C’s
- กลยุทธ1การแขIงขันทั่วไปของ
Porter
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการกำหนดกล
ยุทธ1ระดับธุรกิจ
- นักศึกษาสามารถกำหนดกล
ยุทธ1ระดับธุรกิจ จากทิศทาง
องค1กร และกลยุทธ1ระดับองค1กร
ที่วางไวaไดa
การกำหนดกลยุทธ'ระดับหน.าที่
- ความหมายของกลยุทธ1ระดับ
หนaาที่
- แนวคิดของกลยุทธ1ระดับหนaาที่

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานองค1กร

3

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 ขaอ 2
และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา

20

มคอ. &
สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

- ประเภทของกลยุทธ1ระดับ
หนaาที่
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการกำหนดกล
ยุทธ1ระดับหนaาที่
- นักศึกษาสามารถกำหนดกล
ยุทธ1ระดับหนaาที่ จากทิศทาง
องค1กร กลยุทธ1ระดับองค1กรและ
กลยุทธ1ระดับธุรกิจที่วางไวaไดa
12
(online)

การนำกลยุทธ'ไปปฏิบัติ
- ความหมายและความสำคัญ
- ขั้นตอนการนำกลยุทธ1ไปปฏิบัติ
Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa
3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการ
วางแผนการตลาด

PowerPoint และ
Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 ขaอ 2
และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

21

มคอ. &
สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการนำกลยุทธ1
ไปปฏิบัติ
- นักศึกษาสามารถวางแนว
ทางการนำกลยุทธ1ไปปฏิบัติจาก
กลยุทธ1ในระดับตIางๆ ที่วางไวaไดa

13
(online)

การควบคุมและการประเมินกล
ยุทธ'
- ความหมายของการควบคุม
และการประเมินกลยุทธ1
- แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
และการประเมินกลยุทธ1

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการวาง
แผนการผลิต และแผนองค1การ

Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ
Clip VDO
ประกอบการบรรยาย

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 ขaอ 2
และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

22
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สัปดาห'ที่

14
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
- กระบวนการควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ1
- ความสัมพันธ1ระหวIางการ
ควบคุมและการประเมินกลยุทธ1
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานการควบคุม
และการประเมินกลยุทธ1
- นักศึกษาสามารถวางแผนการ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ1ที่
วางไวaไดa
ผู.นำและผู.นำเชิงกลยุทธ'
- ความสำคัญของผูaนำและผูaนำ
เชิงกลยุทธ1
- ความแตกตIางระหวIางผูaนำและ
ผูaนำเชิงกลยุทธ1

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษาจัดทำ
องค1ประกอบของแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในสIวนของการ
วางแผนการเงิน

2. ใบงานและกิจกรรม

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)
2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกีย่ วขaองกับสาระการ
เรียนรูa

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 และ ขaอ 2

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
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สัปดาห'ที่

15
(online)

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
- ความสัมพันธ1ระหวIางกลยุทธ1
และผูaนำเชิงกลยุทธ1
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานผูaนำและผูaนำ
เชิงกลยุทธ1
- นักศึกษาสามารถระบุ
ความสัมพันธ1ระหวIางผูaนำเชิงกล
ยุทธ1ที่มีความเหมาะสมกับกล
ยุทธ1ในลักษณะตIางๆ รวมถึง
เสนอแนะลักษณะของผูaนำกล
ยุทธ1ที่มีผลตIอความสำเร็จของ
องค1กรที่มีกลยุทธ1ที่แตกตIางกัน
ไดa
จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตOอสังคม
- ความหมายของจริยธรรม

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษานำเสนอแผน
ธุรกิจสำหรับธุรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ในระบบ Microsoft Teams

Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อการ
เรียนการสอน ในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน1 (WBSC-LMS)

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

ขaอ 1 และขaอ 3

ดร.สุชาดา
คุaมสลุด

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom
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มคอ. &
สัปดาห'ที่

หัวข.อการสอน / Learning
Outcome
- ความสำคัญของจริยธรรม
- จริยธรรมทางธุรกิจ
- ความรับผิดชอบตIอสังคม
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรูa ความเขaาใจ
ในองค1ความรูaดaานจริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผิดชอบตIอ
สังคม
- นักศึกษาสามารถวางแนวทาง
ในการสรaางจริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบตIอสังคม
ขององค1กรไดa

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. บรรยายและใหaนักศึกษารIวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขaองกับสาระการ
เรียนรูa
3. มอบหมายใหaนักศึกษาฝzกคิด วิเคราะห1
จากกรณีศึกษา
4. มอบหมายใหaนักศึกษานำเสนอแผน
ธุรกิจสำหรับธุรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ในระบบ Microsoft Teams

ไดaแกI ตำรา
PowerPoint และ
Clip VDO
ประกอบการบรรยาย
2. ใบงานและกิจกรรม

สอดคล.องกับ
จุดมุOงหมายรายวิชา
(ระบุข.อ)

ผู.สอน

Application:
1. ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน1
(WBSC-LMS)
2. Microsoft Teams
3. Zoom

หมายเหตุ : แผนการสอนในแตIละสัปดาห1เปลี่ยนแปลงไดaตามสถานการณ1
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มคอ. &
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท3 ี่ได3

วิธีการประเมิน

การเข&าเรียนและ
การมีส/วนร/วมใน
กิจกรรมต/างๆ ใน
ชั้นเรียน

1.1.1 , 1.1.2 ,
1.1.3 , 1.1.4
3.1.2
4.1.1 , 4,1,3
5.1.2 , 5.1.3

งานเดี่ยวที่ได&รับ
มอบหมาย/การ
ทดสอบย/อย
(การวิเคราะหG
กรณีศึกษา
และการสอบย/อย)

1.1.1 , 1.1.2 ,
1.1.3 , 1.1.4
2.1.1 , 2.1.2 ,
2.1.3 , 2.1.4
3.1.1 , 3.1.2 ,
3.1.3
5.1.1 , 5.1.3

งานกลุ/มที่ได&รับ
มอบหมาย
(การจัดทำแผน
ธุรกิจสำหรับ
ธุรกิจชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน)

1.1.1 , 1.1.2 ,
1.1.3 , 1.1.4
2.1.1 , 2.1.2 ,
2.1.3 , 2.1.4
3.1.1 , 3.1.2 ,
3.1.3
4.1.1 , 4.1.2 ,
4.1.3

- ประเมินจากความตรง
ต/อเวลาในการส/งงานและ
การเข&าเรียน
- ประเมินจากการมีส/วน
ร/วมในระหว/างการเรียน
- ประเมินจากการเข&า
ศึกษาบทเรียน ในระบบ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลนG (WBSC-LMS)
และ Microsoft Teams
- ประเมินจากความ
ซื่อสัตยGและความ
รับผิดชอบในงานที่ได&รับ
มอบหมาย
- ประเมินจากความตรง
ต/อเวลาในการส/งงาน
- ประเมินจากคุณภาพ
งาน/คะแนนที่ได&จากการ
สอบ
- ประเมินจากความ
ซื่อสัตยGและความ
รับผิดชอบในงานที่ได&รับ
มอบหมาย
- ประเมินจากความตรง
ต/อเวลาในการส/งงาน
- ประเมินจากความ
ถูกต&องของเนื้อหาในแผน
ธุรกิจ

(ระบุข'อ)

สัปดาห>ที่
ประเมิน
1-15

สัดส?วนของการ
ประเมินผล
10

1-15

20

1-15

30
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท3 ี่ได3
(ระบุข'อ)

วิธีการประเมิน

สัปดาห>ที่
ประเมิน

สัดส?วนของการ
ประเมินผล

ประเมินจากการสอบ
ปลายภาค โดยใช&ข&อสอบ
แบบปรนัย/อัตนัย

16

40

5.1.1 , 5.1.2 ,
5.1.3 5.1.4
สอบปลายภาค

1.1.1 , 1.1.2 ,
1.1.3 , 1.1.4
2.1.1 , 2.1.2 ,
2.1.3 , 2.1.4
3.1.1 , 3.1.2 ,
3.1.3
5.1.1
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก
ธนากร ปoกษา. (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ0. กรุงเทพมหานคร: ศูนยGบริการสื่อและสิ่งพิมพGกราฟฟtคไซทG
มสด.
2. เอกสารและข3อมูลสำคัญ
สราวรรณG เรืองกัลปวงศG และอรรนพ เรืองกัลปวงศG (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ0. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ0. 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. เอกสารและข3อมูลแนะนำ
นิตยสาร Marketeer, Brandage
รายการ SME ตีแตก
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ>การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหว/างผู&สอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธ>การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิ จารณาจากผลสั มฤทธิ ์ ใ นการเรี ยนของนั กศึ กษา การสนทนากั บนั กศึ กษา และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให&คะแนนจากการสุ/มตรวจผลงานของนักศึกษา การให&คะแนนนักศึกษาโดย
อาจารยGผู&สอน
- มีการทวนสอบโดยตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบที่เปãนผู&ทรงคุณวุฒิที่ไม/ใช/อาจารยGประจำ
หลักสูตร
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปç หรือตามข&อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข&อ 4
- ปรับกรณีศึกษาที่ใช&ในการเรียนการสอน ให&มีความทันสมัย เท/าทันต/อสถานการณG
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