
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะวิทยาการจดัการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 3564201  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 

2. จ านวนหน่วยกิจ   
3 หนว่ยกิจ (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ดวงใจ   คงคาหลวง  อาจารย์ผู้สอน 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคการศกึษาท่ี 2/56 ชัน้ปีท่ี   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน    

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 - 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

การศกึษาวิชาการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
๑. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถึงแนวความคดิการวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์  และทราบถึงความ

แตกตา่งระหวา่งการวางแผนและการบริหารทัว่ไป  สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ ข้อดีและ
ข้อจ ากดัของการการจดัการเชิงกลยทุธ์ในแตล่ะรูปแบบ  บคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการพฒันาการ
จดัการเชิงกลยทุธ์  ลกัษณะของกลยทุธ์ท่ีดี  เทคนิคการพฒันาการจดัการเชิงกลยทุธ์ และบรูณาการ
เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆได้โดยการปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั 

๒. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ในการคดิ มีการคิดอยา่ง
เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งสร้างสรรค์ และสามารถ
วิเคราะห์สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอยา่ตอ่เน่ือง 
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าหลกัการจดัการเชิงกลยทุธ์และการติดตามประเมินผลไปใช้ในสถาน 

๓. เพ่ือให้นกัศกึษาการณ์จริงได้ โดยทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 

๔. เพ่ือให้นกัศกึษาให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซ่ือสตัย์ในการปฏิบตังิาน 
โดยมีคณุธรรมจริยธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร 
 

 
 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้พืน้ฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านทกัษะและความสามารถในการน าความรู้ 
ความเข้าใจ ท่ีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์องค์การ จึงได้มีการปรับแนวทางการสอน โดยใช้ตวัอย่างอ้างอิงท่ี
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในปัจจบุนั เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน   

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

               ศกึษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์  ขอบเขต  หน้าท่ี  ลกัษณะและกระบวนการ  การ



จดัการเชิงกลยทุธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การก าหนดกลยทุธ์  การด าเนินกลยทุธ์และการควบคมุกลยทุธ์
ขององค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตวัให้ทบักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม  ซึง่จะน าไปสูก่าร
เสริมสร้างศกัยภาพแหง่การแขง่ขนั 
 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ /ง า น
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย   45 ชั่ ว โม งต่อ
ภาคการศกึษา   
 

ส อ น เส ริ ม ต า ม ค ว า ม
ต้องการของนักศึ กษ า
เฉพาะราย   

ไม่ มี การฝึกป ฏิบัติ งาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์   

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในชัว่โมงแรกท่ีท าการเรียนการสอน (17.00-20.00น.) 
- อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  (เฉพาะ  
  รายท่ีต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซ่ือสตัย์ในการปฏิบตัิงาน โดยมี
คณุธรรมจริยธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี ้

 
1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเชิงกล
ยทุธ์ท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุคนอย่างเสมอภาคและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
เป็นต้น 

- มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม่ 
- อภิปรายกลุม่ 



- กรณีศกึษาเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีเกิดขึน้ เหตกุารณ์ปัจจบุนั 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
- มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้น ามาท ารายงาน อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลโดยการสอบและการสงัเกตความรู้ความเข้าใจการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

  มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความหมาย  ลักษณะและความหมายของการจดัการเชิงกลยุทธ์ขัน้ตอนและ
กระบวนการการพฒันาการจดัการเชิงกลยทุธ์ประเภทของการจดัการเชิงกลยทุธ์ในองค์การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
ข้อดีและข้อจ ากดัของการการจดัการเชิงกลยทุธ์ในแตล่ะรูปแบบ  บคุคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการพฒันาการจดัการ
เชิงกลยทุธ์  ลกัษณะของกลยุทธ์ท่ีดี  เทคนิคการพฒันาการจดัการเชิงกลยทุธ์ และบูรณาการเช่ือมโยงกับศาสตร์
อ่ืนๆได้โดยการปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการทฤษฎีและการประยกุต์ใช้ 
- น าเสนอสรุปการอา่นจากการค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
- ประเมินผลจากงานท่ีทดลองปฏิบตัโิดย กรณีศกึษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

-พฒันาความสามารถในการคิด มีการคดิอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบภายในอยา่งสร้างสรรค์ 

-พฒันาทักษะให้สามารถวิเคราะห์สอดคล้องกับเหตกุารณ์ปัจจุบนัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ
อยา่ตอ่เน่ือง 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายให้นกัศกึษารายบคุคลและกลุม่ท าแผนธุรกิจโดยศกึษาจากองค์กรตวัอยา่ง และน าเสนอผล
การศกึษา 



- อภิปรายกลุม่ 
- วิเคราะห์กรณีศกึษา  
 
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

- 
4.2 วิธีการสอน 

- จดักิจกรรมกลุม่ในการคดิวิเคราะห์ กรณีศกึษาด้านกลยทุธ์องค์การ 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การแก้ปัญหาโดยการหาวิธีการพัฒนาเชิงกลยุทธ์องค์การ

ด้วย กรณีศกึษา 
- การน าเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินตนเอง และเพ่ือน ท้ายรายงานท่ีก าหนด 
- รายงานท่ีน าเสนอ  การจดัการเชิงกลยทุธ์องค์การ 



5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       

ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website  
- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
- การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  มาตรฐานการเรียนรู้/พฤตกิรรมที่วัด 
 

 
สัปดาห์

ที่ 

 
หัวข้อ/เนือ้หา/รายละเอียด 

 
จ านว
น

ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือที่ใช้ 

 
ผู้สอน 

1 แนวการจดัการเรียนรู้ วิชาการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ 
1.  ลกัษณะทัว่ไปของการ
จดัการ     
เชิงกลยทุธ์ 

3 
 
 

 แจกแนวการเรียนรู้ 
 อธิบายแนวการจดัการ

เรียนรู้ 
 ทดสอบความรู้ก่อน

เรียน 
 การบรรยาย 
 การสรุปประเด็นส าคญั

หรือการน าเสนอผล

 



ของการสืบค้นหรือผล
ของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2 2.  สิ่งแวดล้อมภายในทาง
ธุรกิจด้านทรัพยากรมนษุย์ 

3  การบรรยาย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3 3.  สิ่งแวดล้อมภายในทาง
ธุรกิจด้านการผลิต 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมายได้รับ
มอบหมาย 

 

4 4.  สิ่งแวดล้อมภายในทาง
ธุรกิจด้านการตลาด 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5 5.  สิ่งแวดล้อมภายในทาง
ธุรกิจด้านการเงิน การบญัชี 
การวิจยัและพฒันา 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 แลกเปล่ียนความ

คดิเห็น 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

6 6.  สิ่งแวดล้อมภายนอก 3 
 
 

 การบรรยาย 
 แลกเปล่ียนความ

คดิเห็น 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ

 



การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

7 7.  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ภายใน 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

8 8.  การวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

3 
 

การบรรยาย 
การระดมสมองและการ 

อภิปราย 

การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

9 9.  เทคนิคการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ 

3 
 

 การบรรยาย 
 การระดมสมองและ

การ 
อภิปราย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

10 10.  วิสยัทศัน์  ภารกิจ  และ
วตัถปุระสงค์ 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 การระดมสมองและ

การ 
อภิปราย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

11 สอบกลางภาคเรียน  อตันยั  



 
12 11.  กลยทุธ์กิจการ 

 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 แลกเปล่ียนความ

คดิเห็น 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

13 12.  กลยทุธ์ธุรกิจและกลยทุธ์
หน้าท่ี 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

14 13.  การด าเนินกลยทุธ์และ
การควบคมุกลยทุธ์ 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

15 น าเสนองานประจ าภาคเรียน 
 

3 
 
 

 การบรรยาย 
 การสรุปประเด็นส าคญั  
หรือการน าเสนอผลของ
การสืบค้นหรือผลของงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

16 สอบปลายภาค 3 
 
 

ข้อสอบปรนยั  08 ข้อ       
                                      

      

 

หมายเหต ุ 1= คุณธรรม จริยธรรม    2= ความรู้    3=ทกัษะทางปัญญา    4= ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5=ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 
2.1,2.3 2.3, 5.1 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

11 
16 

30% 
40% 

2 1.1, 1.2, 1.3, 
2.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.2 
,5.3  

วิเคราะห์ ค้นคว้า น าเสนอรายงาน  
งานเดี่ยวพร้อมรายงานผล 
งานกลุม่พร้อมรายงานผล 

ตลอดภาค
การศกึษา 

20% 

3 1.1, 1.3, 3.1, 
4.1 

การเข้าชัน้เรียน 
การมีสว่นร่วม อภิปรายเสนอความคิดเห็น
ในชัน้เรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
ไพรัช  มากกาญจนกลุ. การจดัการเชิงกลยทุธ์ . พิมพ์ครัง้ท่ี  ๘,  ๒๕๕๑.   
 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไมมี่ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 พกัตร์ผจง  วฒันสินธุ์.  พส ุ  เดชะรินทร์. การจดัการเชิงกลยทุธ์และนโยบายธุรกิจ. พิมพ์ครัง้ท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  ๒๕๔๒. 
 ศริิวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ.  การบริหารเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จ ากดั
, ๒๕๔๒. 
 มลัลิกา  ด้านสอน.  ฉตัยาพร  เสมอใจ.  กลยทุธ์ธุรกิจ. พิมพ์ครัง้ท่ี ๓.  กรุงเทพมหานคร : ธรรกมล 
การพิมพ์.  ๒๕๔๕. 



 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ได้จดักิจกรรมส ารวจความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษาได้ดงันี ้

- การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้

- การสงัเกตการณ์สอนของผู้ท าการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอน ดงันี ้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้

- มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการจดัการเชิงกลยทุธ์ปรับปรุงการ

สอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ ดงันี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4 
 

 


