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ค ำน ำ    

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของรายวิชา บธ 0407  การจดัการเชิงกลยทุธ์ธุรกิจ
การค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน  (Strategic Management)  จดัท าขึน้เพ่ือใช้ในการจดัการเรียน
การสอนในรายวิชาดงักลา่วให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถกูต้องตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ โดยเป็นข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือให้การจดัการเรียนการสอน
สอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ใน รายละเอียด ของหลกัสตูร ซึง่ในรายวิชาจะก าหนดไว้อยา่งชดัเจน
เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์และรายละเอียดของเนือ้หาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลกูฝังทกัษะตา่งๆ 
ตลอดจนคณุลกัษณะอ่ืนๆท่ีนกัศกึษาจะได้รับการพฒันาให้ประสบความส าเร็จตามจดุมุง่หมายของรายวิชา 
รวมทัง้ มีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน วิธีการเรียน  การสอน การวดัและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนงัสือหรือส่ือทางวิชาการอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนีย้งั
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชาอีกด้วย 
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รำยละเอียดของรำยวิชำ 
 
ช่ือสถำบันอุดมศึกษำ   วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร  

วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ     หลกัสตูรอนปุริญญาบริหารธุรกิจ  
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรำยวิชำ 
    บธ 0407 การจดัการเชิงกลยทุธ์ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อินโดจีน   

Strategic Management 
2. จ ำนวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หนว่ยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 
   หลกัสตูรอนปุริญญาบริหารธุรกิจ  
    หมวดวิชา   แกน 
4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
   
5. ภำคกำรศึกษำ/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศกึษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1 
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite)  
    ไมมี่ 
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
   ไมมี่ 
8. สถำนที่เรียน 
  วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร 

9. วันท่ีจัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ล่ำสุด    
    พ.ศ. 2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศใน
กลุม่อินโดจีน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจนถึงการวางกลยทุธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและ
ตดิตามผลได้ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัสิ าหรับการจดัการเชิงกลยทุธ์ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศใน
กลุม่อินโดจีน 

3. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการท่ีจะน าไปประกอบอาชีพ และน าไปใช้ ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ 
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

เพ่ือสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคนิคการวิเคราะห์กลยทุธ์ระดบัตา่งๆของธุรกิจ
และปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้มีความเหมาะสม และทนัสมยั  สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจบุนั 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศกึษาแนวคดิการวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์ ความแตกตา่งของการวางแผนและการ
บริหารทัว่ไป  องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแขง่ขนั การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก กลยทุธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการตดิตาม  
 
2. จ ำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 
บรรยำย กำรฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงำน 

ภำคสนำม/กำรฝึกงำน 
กำรศึกษำด้วย

ตนเอง 
45 ช.ม. ตอ่ภาค
การศกึษา 

 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนกัศกึษาเฉพาะราย 

ไมมี่การฝึกปฏิบตังิาน
ภาคสนาม 

 

6 ช.ม. ตอ่สปัดาห์ 

 
 

 
3. จ ำนวนช่ัวโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็น   
    รำยบุคคล 
     อาจารย์ผู้สอนก าหนดวนั เวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ และประกาศ
ให้ผู้ เรียนทราบ นอกจากนัน้ ยงัอนญุาตให้นกัศกึษาตดิตอ่ผา่นโทรศพัท์ และ e-mail ด้วย โดยบอก
หมายเลขโทรศพัท์ และ e-mail address สว่นตวัให้ทราบ 
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หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

(1) ตระหนกั ในคณุคา่ คณุธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 
(2) มีวินยั ตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และสงัคม  
(3) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ และผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล ำดับควำมส ำคัญ 
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่ และศกัดิศ์รีของความเป็น

มนษุย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กร และสงัคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการจดัการเชิงกลยทุธ์ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อินโด

จีนตอ่บคุคลองค์กร และสงัคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

(1) สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม เน้นความรับผิดชอบตอ่งาน วินยั จรรยาบรรณ ความซ่ือสตัย์  

ความกตญัญ ูในระหวา่งการสอน  ด้วยการท ากิจกรรม ท่ีหลากหลายเชน่  การเลา่นิทาน  การดู

ภาพยนตร์ และการฟังเพลง  

(2) การวิเคราะห์กรณีศกึษาของธุรกิจตา่งๆในปัจจบุนัท่ีต้องประยกุต์ความรู้ในวิชากบัปัญหาจริง 

1.3 วิธีการประเมินผล 

การวิเคราะห์จากการสงัเกตผลการท าแบบฝึกหดั การวิเคราะห์ กรณีศกึษา การบ้าน และการท า

กิจกรรมของนกัศกึษา และพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีของนกัศกึษา 

2. ควำมรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
(1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหลักกำร และทฤษฎีท่ีส ำคัญในเนือ้หำท่ีศึกษำ 

(2) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในศำสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมำใช้ในกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำได้ 
2.2 วิธีการสอน 

(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ส่ือประกอบการสอน เชน่ ต ารา เอกสารประกอบ  PowerPoint 
เป็นต้น  

(2) การอภิปรายประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้และตามด้วยตวัอยา่งในการศกึษา  
(3) การท าแบบฝึกหดั การวิเคราะห์กรณีศกึษา การบ้าน และการท ากิจกรรมของนกัศกึษา  
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2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหดั กรณีศกึษา การบ้าน และการท ากิจกรรม  

(2) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

3. ทักษะทำงปัญญำ 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

(1) คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำง มีระบบ 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศ และวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายในท่ีมี

ความเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

3.2 สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเดน็ปัญหำ พร้อมเสนอแนะแนว
ทำงแก้ไขได้ 

3.3 วิธีการสอน 
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ส่ือประกอบการสอน เชน่ ต ารา เอกสารประกอบ  PowerPoint 

เป็นต้น  

(2) การอภิปรายประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้และตามด้วยตวัอยา่งในการศกึษา  

(3) การท าแบบฝึกหดั กรณีศกึษา การบ้าน และการท ากิจกรรมของนกัศกึษา  

3.4 วิธีการประเมินผล 
(1) การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหดั กรณีศกึษา การบ้าน และการท ากิจกรรม  

(2) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์และการประยกุต์

ความรู้ท่ีศกึษาและสภาพเนือ้หาในบทเรียนท่ีได้ศกึษา 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

(1) สามารถส่ือสารกบักลุม่คนหลากหลาย สามารถสนทนาทัง้ภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสงัคม ในประเดน็ท่ีเหมาะสม 

(3) มีควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของตนเอง รับผิดชอบงำนในกลุ่ม 

(4) สำมำรถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเดน็ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทัง้ส่วนตัว และส่วนรวม

พร้อมทัง้แสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทัง้ของตนเองและของผู้อ่ืน 

(5) มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเอง และทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

4.2 วิธีการสอน 
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(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ส่ือประกอบการสอน เชน่ ต ารา เอกสารประกอบ  PowerPoint 

เป็นต้น  

(2) การอภิปรายประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้และตามด้วยตวัอยา่งในการศกึษา  

(3) การท าแบบฝึกหดั กรณีศกึษา การบ้าน และการท ากิจกรรมของนกัศกึษา  

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินพฤตกิรรมในห้องเรียน และการท ากิจกรรมกลุม่ การมีสว่นร่วมในการอภิปราย 

(2) การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหดั กรณีศกึษา การบ้าน และการท ากิจกรรม  

(3) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5.1ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) สำมำรถแนะน ำประเดน็กำรแก้ไขปัญหำทำงธุรกิจ และกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ โดยใช้

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

(2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่ และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการ

น าเสนออยา่งเหมาะสม 

(3) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

 5.2 วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และท า

รายงานโดยใช้ความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาในรายวิชา 

(2) น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การวิเคราะห์ผลการท าแบบฝึกหดั กรณีศกึษา การบ้าน และการท ากิจกรรม  

(2) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

(3) การมีสว่นร่วมในการอภิปรายในชัน้เรียน 
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หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
1. แผนกำรสอน 
สัปดำห์

ที่ 
หัวข้อ/รำยละเอียด 

 
จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน     กำร
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 
 

1 

 
 

บทท่ี 1 แนวความคดิและการ
วางแผนและการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ 
1.1 แนวคดิเก่ียวกบัการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ 
1.2 องค์ประกอบของการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ 
1.3 ประโยชน์ของการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ธุรกิจการค้า
ระหวา่งประเทศในกลุม่อินโด
จีน 
1.4 ขัน้ตอนของการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ธุรกิจการค้า
ระหวา่งประเทศในกลุม่อินโด
จีน 

1.5 ล าดบัขัน้ในกระบวนการ
วางแผน 
1.6 ปัจจยัท่ีท าให้การจดัการ
เชิงกลยทุธ์ธุรกิจการค้า
ระหวา่งประเทศในกลุม่อินโด
จีน 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนะน าเนือ้หาวิชา  
วตัถปุระสงค์ของวิชา  การเรียน
การสอนและการประเมินผล 

2. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
3. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
4. เลา่นิทานเพื่อพฒันาคณุธรรม
จริยธรรม 
 

  

2-4 บทท่ี 2  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ 
2.1 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก 
2.1.1สภาพแวดล้อม
โดยทัว่ไป 

9 1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
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สัปดำห์
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
 

จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน     กำร
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 
 

2.2.2 สภาพแวดล้อมทาง
อตุสาหกรรมหรือ
สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน 
2.1 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน 
2.2.1 การวิเคราะห์ตามสาย
งาน 
2.2.2 การวิเคราะห์โซแ่หง่
คณุคา่ 
2.3 การวิเคราะห์ จดุแข็ง 
จดุออ่น โอกาสและข้อจ ากดั 

วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 บทท่ี 3 การก าหนดกลยทุธ์
ระดบับริษัทและกลยทุธ์ระดบั
ธุรกิจ 
3.1 ความหมายของ 
วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
และวตัถปุระสงค์กลยทุธ์ และ
ระดบักลยทุธ์ 
3.2 การก าหนดกลยทุธ์ระดบั
บริษัท 
3.3 การก าหนดกลยทุธ์ระดบั
ธุรกิจ 

9 1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. เลา่นิทานเพื่อพฒันาคณุธรรม
จริยธรรม 
 
 

 

8 สอบกลางภาค    

9-10 บทที 4 การก าหนดกลยทุธ์
ระดบัหน้าท่ี 
4.1 กลยทุธ์การผลิต 
4.2 กลยทุธ์การตลาด 

6 1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
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สัปดำห์
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
 

จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน     กำร
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 
 

4.3 กลยทุธ์การจดัการ 
4.4 กลยทุธ์ด้านทรัพยากร
มนษุย์ 
4.5 กลยทุธ์การวิจยัและ
พฒันา 
4.6 กลยทุธ์ด้านการเงิน 

เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3.ดภูาพยนตร์เพ่ือพฒันา
คณุธรรม จริยธรรม เน่ืองในวนั
แม ่

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 6 การด าเนินกลยทุธ์
และการปฏิบตัติามกลยทุธ์ 
6.1 ความหมายของ
โครงสร้างองค์กร 
6.2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่
การออกแบบขององค์การ 
6.3 การจดัโครงสร้างองค์การ
ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ 

 6.4โครงสร้าง องค์กรอนาคต 
6.5 วฒันธรรมขององค์การ 
6.6 การจดัสรรทรัพยากร 

3 1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3. เลา่นิทานเพื่อพฒันาคณุธรรม
จริยธรรม 

 

12-13 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 5 การควบคมุและการ
ประเมินผลทางกลยทุธ์ 
5.1 ความหมายของการ
ควบคมุประเมินผลกลยทุธ์ 
5.2 วตัถปุระสงค์ในการควบ 
คมุและประเมินผลกลยทุธ์ 
5.3 เป้าหมายของการควบ
ควบคมุกลยทุธ์ 
5.4 กระบวนการในการ
ควบคมุกลยทุธ์ 
5.5การควบคมุกลยทุธ์ปัจจบุนั 
5.6 การตรวจสอบกลยทุธ์ 

6 1. ใช้ส่ือ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให้
นกัศกึษาร่วมอภิปรายประเดน็
ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ให้นกัศกึษาฝึกการคดิ
วิเคราะห์โดยการท ากรณีศกึษา 
3.เลา่นิทานเพื่อพฒันาคณุธรรม
จริยธรรม 
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สัปดำห์
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอียด 
 

จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมกำรเรียน     กำร
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ำมี) 

ผู้สอน 
 

5.7 การควบคมุด้วยการ
วดัผลการด าเนินงาน 
5.8 เทคนิคและเคร่ืองมือใน
การประเมินผล 
5.9 แนวทางการควบคมุ     
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

14 การน าเสนอกรณีศกึษา 3 น าเสนองานกลุม่ ร่วมกนั
อภิปราย แสดงความคดิเห็น 

 

15 ทบทวนบทเรียน 3 อภิปราย แสดงความคดิเห็น  

16 สอบปลายภาค          

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที่ 
ผลกำร 
เรียนรู้ 

วิธีกำรประเมิน สัปดำห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของกำร 
ประเมินผล 

1 

 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.3,
4.1,4.3,5.1,5.3 

งานท่ีได้รับ
มอบหมายกลุม่ 

2-7 20 

2 

 

1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,4.3,5.3 สอบกลางภาค 

 

8 

 

20 

 

3 

 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.3,3.1,3.3,4.1,
4.3,5.3 

งานท่ีได้รับ
มอบหมายกลุม่ 

วิเคราะห์กรณีศกึษา 

9-15 20 

 

4 1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,3.2,3.4, 5.3 สอบปลายภาค 16 40 

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
1. เอกสำรและต ำรำหลัก 

สราวรรณ์ เรืองกลัปวงศ์ และอรรนพ เรืองกลัปวงศ์  (2553). กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ

กำรค้ำระหว่ำงประเทศในกลุ่มอินโดจีนวิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร.  
2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
    พกัตร์พจง วฒันสิทธุ์ และ ดร.พส ุเดชะรินทร์ ( 2542). กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพมหานคร : 
ศนูย์หนงัสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศใน
กลุ่มอินโดจีน และกรณีศึกษำ.กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็ดเอดเูคชัน่. 
 ธีรยสุ วฒันาศภุโชค.(2548) กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และกำรแข่งขัน.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 Viljoen, John., Dann, Susan J. (2003) Strategic management. Forest, N.S.W. : Pearson 
Education Australia. 
3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 

- ฐานข้อมลู ThaiLis 
- เว็บไซต์ห้องสมดุทกุมหาวิทยาลยั 

-http://inside.cm.mahidol.ac.th/mkt/index.php?option=com_content&view=article&id 
=208:guerrilla-marketing-&catid=1:mk-articles&Itemid=11 

-http://library.uru.ac.th/ rps-db/list_news.asp?Id_new=N376 
-http://www1.pttchem. com/about/business_philosophy/index.shtml 

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 

- การสนทนากลุม่ ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

- การสงัเกตการณ์จาก พฤตกิรรมของผู้ เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
3. กำรปรับปรุงกำรสอน 

- สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

- การวิจยัในและนอกชัน้เรียน 

4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำในรำยวิชำ 
- การทวนสอบการให้คะแนนจาก การสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์ทา่นอ่ืน หรือ 

ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ประจ าหลกัสตูร 

- มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดงันี ้
-     พิจารณาจากจ านวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน   
-     พิจารณาจ านวนนกัศกึษาท่ีคาดหมายให้คงอยูเ่ม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา   
-     พิจารณาจ านวนนกัศกึษาท่ีคาดหมายวา่จะถอน (w) การลงทะเบียน                                                                         

http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=118R0442DU765.101285&profile=pridi&uri=search=AL@!%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AA%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84.&ri=4&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=118R0442DU765.101285&profile=pridi&uri=search=TL@!%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=118R0442DU765.101285&profile=pridi&uri=search=AL@!Viljoen,%20John.%20&ri=6&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=118R0442DU765.101285&profile=pridi&uri=search=AL@!Viljoen,%20John.%20&ri=6&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=118R0442DU765.101285&profile=pridi&uri=search=AL@!Viljoen,%20John.%20&ri=6&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=118R0442DU765.101285&profile=pridi&uri=search=TL@!Strategic%20management%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@!db73_tudb
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-     ประธานหลกัสตูรและฝ่ายวิชาการของหลกัสตูรตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดย
ตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤตกิรรม  
5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

- ปรับปรุงรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ4 

- เปล่ียนหรือสลบั อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้นีก้บั
ปัญหา 

ท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย์  

- เชิญวิทยากรมีสว่นร่วมในการวางแผนการสอน เป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ความรู้กบันกัศกึษา 
 


