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ค าน า 
 

รายละเอียดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) รหัสวิชา 3823402 เป็นวิชาที่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ กระบวนการการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้และการควบคุมตรวจสอบกลยุทธ์  โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทฤษฎี
และการปฏิบัติให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า วิเคราะห์ผ่านการจัดท าโครงงานและกรณีศึกษา ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและในอนาคตได้ 

 
 

                          ผู้จัดท า 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3823402 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)   การจัดการเชิงกลยุทธ์  
                                          (ภาษาอังกฤษ) Strategic Management   
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6)   หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ประเภทรายวิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วิภาว ีวลีพิทักษ์เดช 
    อาจารย์ผู้สอน   ผศ.ดร.วิภาว ีวลีพิทักษ์เดช  ตอนเรียน A1, B1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 /2563 ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     11 พฤศจิกายน 2563 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมจนถึงการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและติดตามผลได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจจากการใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการประยุกต์ความรู้จากกิจกรรมของการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสม และ

ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและหลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและ

ประ เภทของกลยุ ทธ์  ก า รก าหนดกลยุ ทธ์ และการน า กลยุ ทธ์ ที่ เ หมาะสม ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด 

ผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับกลยุทธ์ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม อุตสาหกรรม และ  การ

แข่งขัน 

Concepts and principles of strategic management; strategic management process; 

levels and types of strategies; formulation and implementation appropriate strategies for 

successful and effective operation at all levels; tools and techniques for analysis of general 

environment, industry, and competition   
 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

ไม่มี ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 

 90 ช.ม.ต่อภาค
การศึกษา  

(6 ชม.ต่อสัปดาห์) 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้ 

 1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่
ได้รับหมายหมายให้ท านอกชั้นเรียน เพ่ือสร้างสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม  

1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมและงานกลุ่มที่ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสร้างจิตส านึกของการเป็นนักศึกษาที่ดี ให้รู้จักเป้าหมายชีวิตเข้าใจบทบาทของ

การเป็นนักศึกษาและมีการปฏิบัติตนในการเรียนที่เหมาะสม 
1.2.2 อาจารย์ผู้สอน ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย

ให้ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เช่น การไม่ทุจริตในการสอบ 
ตลอดจนการรักษาวินัยและกติกาของการเรียนการสอนของวิชานี้ 

1.2.3 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีการจัดท ากิจกรรมกลุ่มที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ความมีน้ าใจ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการบริหารเวลาในการท ากิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าใจบทบาทของตัวเอง และมี

เป้าหมายที่ชัดเจน  
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ การเข้าเรียนตรง

เวลา  เป็นต้น 
1.3.3 ความพร้อมเพรียง ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ความรับผิดชอบในหน้าที่ การส่งงานตรงตาม

ก าหนด การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 
 
2. ความรู้ 

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
   2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ 
2.1.2 สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอื่น อาทิ องค์ความรู้ด้านการตลาด 

ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลในปัจจุบันที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม 

 2.1.3 สามารถน าเทคนิคการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์มา
ประยุกต์ใช้  
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 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและน าส่วนที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับรายวิชานี้ 

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

และการประยุกต์ใช้ 
2.2.2 การเรียนรู้โดยการค้นคว้าจาก Internet 
2.2.3 มุ่งเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอนได้ 
2.2.4 มุ่งเน้นการสอนโดยใช้กรณีศึกษา สามารถน าความรู้มาแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมติได้ 

  2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การวิเคราะห์กรณีศึกษา งานกลุ่ม 
2.3.2 งานส่วนบุคคล 
2.3.3 การสอบปลายภาค 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้
ด้วยตนเองโดยใช้หลักทฤษฎีด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ท าให้การประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และด้านอ่ืนที่สัมพันธ์
กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์  

   3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลข้อมูลและสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน  
3.2.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 
3.2.3 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

3.3.2 การรายงานผลการศึกษากรณีศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติม  
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1.1 สามารถปฏิบัติกิจกรรม และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร ระบบ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน วัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 
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 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์น าไปสู่การวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของการเรียน
การสอนในวิชานี้อย่างเหมาะสม สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

     4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ของตนอย่างต่อเนื่อง      
4.2 วิธีการสอน 

 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษา หรือบุคลากร
อ่ืนๆ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 4.3.1 สอบถาม เปิดประเด็นให้ร่วมอภิปราย 
4.3.2 คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 

  4.3.4 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจตามหน้าที เช่น
การวิเคราะห์ด้านการเงินเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ สามารถแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนจากการน าเสนอกรณีศึกษา 
   5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารซึ่งได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน

จากการเรียนการสอนในรายวิชานี้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย 
และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1 มอบหมายงานที่ท าให้สามารถวิเคราะห์เชิงตรรกะได้  
5.2.2 มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือน ามาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ

ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 
ความเข้าใจนิยามของกลยุทธ์
ความเข้าใจการจัดการเชิง  
กลยุทธ์ 
- Learning Outcome 
1. ทราบถึงกฎ กติกา งาน
และกิจกรรมของการเรียนวิชา
นี้และบทบาทของผู้เรียนและ
ผู้สอน 
2. เข้าใจและอธิบาย
กระบวนการที่อาจน ามาใช้ใน
การด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร 

3 1. แนะน าเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์
ของวิชาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 
2. แนะน างาน และกิจกรรมทั้งหมดที่
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตลอดการเรียน
ในวิชานี้ 
3. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
4. ตั้งประเด็นซักถามต่อประเด็น 
กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  
 

ข้อ 1,2 (1) 

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 
-กระบวนการจัดการเชิง     
กลยุทธ์ ขั้นตอนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์โดยภาพรวม 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

ข้อ 1, 2 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

-ประเภทของกลยุทธ์ 
-ประโยชน์ของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาประจ า
สัปดาห์ 
2. เข้าใจและอธิบาย
กระบวนการที่อาจน ามาใช้ใน
การด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร
3.ผู้เรียนเห็นประโยชน์และ
ความจ าเป็นของการเรียนรู้
การจัดการเชิงกลยุทธ์  

3. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  
 
 

3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร 
-สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ตัวแบบ PESTEL 
-วิธีการวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคจากตัวแบบ PESTEL  
-กรณีศึกษาและตัวอย่าง
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกต่อองค์กร 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3. วิเคราะห์ PESTEL Analysis 
 - วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค  
 
 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. ใบงานกิจกรรมกลุ่ม 
 
 

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

 Learning Outcome 
1. เข้าใจเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
และภายในที่อาจมีอิทธิพลต่อ
กลยุทธ์ขององค์กร 
  

4. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  
  
 

4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร (ต่อ) 
-การประเมินปัจจัยภายนอก 
(External Factor Analysis 
Summary; EFAS) 
 
Learning Outcome 
1. เข้าใจเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายในที่อาจมี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 
3. สามารถวิเคราะห์และ
จัดท า EFAS ได้ 
 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3. วิเคราะห์และจัดท า EFAS  
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. ใบงานกิจกรรมกลุ่ม  
4. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
-สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
และการแข่งขันต่อ
กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
-การวิเคราะหแ์รงกดดันต่อ
การแข่งขันในอุตสาหกรรม (5 
Forces model) 
-การวิเคราะห์โครงสร้าง
อุตสาหกรรมในแต่ละช่วงของ
วงจรชีวิตอุตสาหกรรม 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายในที่อาจมี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 
3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
โดยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3. กิจกรรมกลุ่ม  
-วิเคราะห์ 5 forces ของกรณีศึกษา  
-วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค 
-จัดท า EFAS 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. ใบงานกิจกรรมกลุ่ม  
4. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

อาทิ five forces model 
และวงจรชีวิตอุตสาหกรรม 

6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร 
-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การกับการจัดท า
กลยุทธ์ 
-ทฤษฎีฐานทรัพยากร  
-การวิเคราะห์ทรัพยากร
เชิงกลยุทธ์ (VRIO) 
-การวิเคราะห์โซ่คุณค่า 
(Value chain) 
-การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
จากเครื่องมือ (VRIO และ 
Value chain) 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายในที่อาจมี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3. ตั้งประเด็นซักถาม และอภิปราย
ร่วมกัน 
 4.กิจกรรมกลุ่ม  
ศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
องค์กรจากกรณีศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. ใบงานกิจกรรมกลุ่ม  
4. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน จากเครื่องมือ
(Value chain และ VRIO) 

7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร (ต่อ) 
-การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
จากตัวแบบ 7S McKinsey  
-การประเมินปัจจัยภายใน 
(Internal Factors Analysis 
Summary: IFAS) 
-SWOT analysis 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อนจากตัวแบบ 
7S McKinsey 
3. ผู้เรียนสามารถการประเมิน 
IFAS  และท า SWOT ได ้
 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3. ตั้งประเด็นซักถาม และอภิปราย
ร่วมกันจากตัวอย่าง  
4.กิจกรรมกลุ่ม  
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนองค์กร 
-จัดท า IFAS 
-จัดท า SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. ใบงานกิจกรรมกลุ่ม  
4. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

4. ผู้เรียนสามารถเสนอแนะ
วิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบ
และซับซ้อนในหลายแง่มุม 

8 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
องค์การ 
-แนวคิดเก่ียวกับการก าหนด
กลยุทธ์ระดับองค์การ 
-กลยุทธ์มุ่งการเจริญเติบโต 
-กรณีศึกษาและตัวอย่างธุรกิจ
ที่ใช้กลยุทธ์มุ่งการเจริญเติบโต 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับ
องค์การ กลยุทธ์มุ่งการ
เจริญเติบโตได้ 
3. คาดการณ์ความท้าทาย
และวางแผนหาทางแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้ 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3. ตั้งประเด็นซักถาม และอภิปราย
ร่วมกัน 
4.งานกลุ่ม:  
ค้นคว้ากลยุทธ์มุ่งการเจริญเติบโตใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่ธุรกิจน ามาใช้ 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3.ใบงานกลุ่ม 
4. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC 

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

9 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
องค์การ (ต่อ) 
-กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ 
-กลยุทธ์ตัดทอน 
-การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
องค์การ  
- การใช้เครื่องมือ TOWS 
Matrix 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับ
องค์การ กลยุทธ์มุ่งการ
เจริญเติบโตได้ 
3. ผู้เรียนสามารถให้ความ
ร่วมมือและท างานเป็นทีม 
เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 
 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3. ตั้งประเด็นซักถาม และอภิปราย
ร่วมกัน 
4.งานกลุ่ม:  
-ค้นคว้ากลยุทธ์รักษาเสถียรภาพและ
กลยุทธ์ตัดทอน 
- การจัดท ากลยุทธ์ระดับองค์การโดย
ใช้เครื่องมือ  TOWS Matrix 
 
 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3.ใบงานกลุ่ม 
4. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3  
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

10 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ 
-กลยุทธ์ระดับธุรกิจและความ
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ระดับ
องค์การ 
-Business units กับการ
ก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
-กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของ 
Porter (Cost leadership, 
differentiation, focus) 
-โซ่คุณค่ากับการก าหนด    
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เครื่องมือแลสามารถก าหนด
กลยุทธ์ระดับระดับธุรกิจได้
จากการใช้เครื่องมือดังกล่าว 
 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3 ตั้งประเด็นซักถาม และอภิปราย
ร่วมกัน 
4. กิจกรรมกลุ่ม  
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. ใบงานกิจกรรมกลุ่ม  
4. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

3. คาดการณ์ความท้าทาย
และวางแผนหาทางแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้ 

11 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
หน้าที ่
-กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ความ
เชื่อมโยงจากกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ 
-กลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้าน
การตลาด การเงิน การผลิต 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. คาดการณ์ความท้าทาย
และวางแผนหาทางแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้ 
3. สามารถระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการ
หาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุน
อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3 ตั้งประเด็นซักถาม และอภิปราย
ร่วมกัน 
4. กิจกรรมกลุ่ม  
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
 
 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

จากสถานการณ์และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 

12 การก าหนดกลยุทธ์ระดับ
หน้าที ่(ต่อ) 
-กลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้าน
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการจัดการ 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับระดับ
หน้าที่ได้ 
2. คาดการณ์ความท้าทาย
และวางแผนหาทางแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้ 
3. สามารถระบุและประเมิน
วิธีการที่สมเหตุสมผลในการ
หาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุน
อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3 ตั้งประเด็นซักถาม และอภิปราย
ร่วมกัน 
4. กิจกรรมกลุ่ม  
วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3  
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

จากสถานการณ์และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 

13 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
-กระบวนการน ากลยุทธ์ไปใช้ 
-การจัดการภายในองค์การ
เพ่ือตอบสนองต่อการใช้กล
ยุทธ์ 
- การบริหารจัดการวัฒนธรรม
องค์การ 
 -การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  
 Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
กระบวนการการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติให้ส าเร็จได้ 
3. ผูเรียนให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร  

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3 ตั้งประเด็นซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

14 การประเมินและควบคุม 
กลยุทธ์ 
-ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ 
การรควบคุมและประเมิน   
กลยุทธ์ 
-ขั้นตอนการประเมินกลยุทธ์ 
-ตัวแบบดัชนีชี้วัดผลการ
ปฏิบัติการ KPI 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
เครื่องมือแต่ละประเภทได้ 
3.ผู้เรียนสามารถประยุกต์สู่
การควบคุมกลยุทธ์ได้ 
4. ผูเรียนให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
 
 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3 ตั้งประเด็นซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 



มคอ. 3 

 22 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

15 การประเมินและควบคุม 
กลยุทธ์ (ต่อ) 
-การวัดผลปฏิบัติงานเชิง
สมดุล (Balanced Score 
Card: BSC) 
-การจัดท า Benchmarking 
 
Learning Outcome 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
เครื่องมือแต่ละประเภทได้ 
3.ผู้เรียนสามารถระบุและ
ประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผล
ในการหาข้อสรุปที่มีเหตุผล
สนับสนุนอย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 
 

3 1. ทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา 
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน 
3 ตั้งประเด็นซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
 
 
 
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. ต าราการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
3. Assignment และ
โครงงานด าเนินการ
ผ่านระบบ WBSC  

ข้อ 1, 2, 3 (1) 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

การเข้าเรียนและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ในชั้นเรียน 

1.1.1, 1.1.2, 
2.1.4 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
4.1.1 5.1.3 

- สังเกตจากการเข้าเรียน
ตรงเวลา การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10 

งานกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมาย /การทดสอบ

ย่อย 
 

1.1.2, 1.1.3 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 
3.1.1, 3.1.2 
4.1.1, 4.1.4,  
5.1.1, 5.1.2 

- ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา  
- ประเมินจากคุณภาพ
งาน/คะแนนที่ได้จากการ
สอบ 

7, 13, 14 15 
 

โครงงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

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, 
4.1.4 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 

- ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา    
- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- การน าเสนองาน 

2, 3, 4, 5, 
6, 7, 

8,11,12, 15 

25 
 

สอบกลางภาค 1.1.2, 
2.1.2, 2.1.2 

คะแนนที่ได้จาก 
สอบกลางภาค 

9 25 

สอบปลายภาค 1.1.2, 
2.1.2, 2.1.2 

คะแนนที่ได้จาก 
สอบปลายภาค 

16 25 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

วิภาวี วลีพิทักษ์เดช. (2562). เอกสารประกอบวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., and Bamford, C. E. (2012). Strategic 
management and business policy. Pearson. 
 David, F. R. (2011). Strategic management: Concepts and cases. Pearson/Prentice 
Hall. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 รายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ

เรียนการสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินจากผลงานนักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ผ่านการทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ 
เรียนการสอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอน
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบ
จากงานที่ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 


