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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

EC825 การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 
ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  เศรษฐศาสตร ์

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวชิา  
 (ระบุ) EC825 การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

2. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนก่อนรายวชิานี้ (ถา้ม)ี   
 (ระบุ) …ไมม่ ี

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรยีน (Section)  
 (ระบุ) ผศ.สนัต ิท่องแกว้ กลุ่มที ่1 

4. ภาคการศกึษา/ปีการศกึษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
(ระบุ) ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

5. สถานทีเ่รยีน 
 (ระบุ) กลุ่ม 1 หอ้ง 22701 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) นกัศกึษาสามารถอธบิายแนวคดิและหลกัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนกลยทุธ์ 
2) นกัศกึษาสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคดิและหลกัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนกลยทุธใ์นการวาง

แผนกลยทุธอ์งคก์รต่างๆได้ 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ  
 

ค าอธิบายรายวิชา : EC825 การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
 

ความหมายของแผนกลยทุธแ์ละความแตกต่างของการวางแผนกลยทุธก์บัการวางแผนทัว่ไปขัน้
ตอนการวางแผนกลยทุธไ์ดแ้ก่การก าหนดพนัธกจิวสิยัทศัน์เป้าหมายและตวัชีว้ดัการวเิคราะหจ์ดุอ่อ
นจดุแขง็โอกาสและภยัคุกคาม (SWOT Analysis) 
ขององคก์รการก าหนดกลยทุธก์ารน าแผนกลยทุธไ์ปปฏบิตักิารควบคุมการปฏบิตัติามแผนประโยช
น์และจดุอ่อนของแผนกลยทุธ์ 

 

จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศกึษา  

– – 
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1. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  
 
 

ดา้นที ่ 1  ดา้นที ่2 ดา้นที ่3 ดา้นที ่4 ดา้นที ่5 

คุณธรรมและจรยิ
ธรรม  

ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและค

วามรบัผดิชอบ 

การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยสีา
รสนเทศ  

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

                 

 
4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล  

สถานทีใ่หค้ าปรกึษาฯหอ้งพกัอาจารยค์ณะเศรษฐศาสตรห์อ้งที่ 16 อาคาร 2  ชัน้ 3 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  Line ID: asato648 E-mail: asato64@hotmail.comTel. 02-697-6321  
,6305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:asato64@hotmail.com
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หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 
1. คณุธรรม จริยธรรม  

1.1 คณุธรรม จริยธรรม 
ท่ีต้องพฒันา 

1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. 
ตระหนกัในคุณค่าของการเสยีส
ละ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่ 
รูจ้กัใชส้ทิธขิองตนเอง 
และเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น 
2. ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และกฎเกณฑข์องสงัคม  
3. มวีนิยั 
ซื่อสตัยส์ุจรติและมจีติสาธารณะ  
4. 
มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม 
สามารถท างานเป็นทมี 
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึ้
นได ้
5. มจีรรยาบรรณทางวชิาการ 
มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม  

1. บรรยาย 
เนื้อหาทางทฤษฏกีารวางแผนก
ลยทุธ ์ 
พรอ้มสอดแทรกคุณธรรม 
จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบั 
การเรยีนรูเ้นื้อหาวชิา 
การแกปั้ญหาโจทยก์รณศีกึษา 
การประยกุตใ์ชข้อ้มลูจรงิในการ
ศกึษา การท ากจิกรรมต่างๆ 
ทัง้ขณะทีก่ าลงัศกึษา 
และหลงัจากส าเรจ็การศกึษา  

1. พฤตกิรรมการเรยีน 
เกีย่วกบัความรบัผดิชอบในการ
ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
และการส่งงาน 
ตามเวลาทีก่ าหนด  
2. 
พจิารณาจากการพยายามฝึกคดิ 
แกปั้ญหา 
และหาค าตอบโจทยก์รณศีกึษา  
3. พจิารณาจาก 
การเขา้รว่มกจิกรรมกบัเพื่อนนกั
ศกึษา การมจีติอาสา เสยีสละ 
ในการรว่มกนัช่วยแกปั้ญหาโจท
ยก์รณศีกึษา 
และถ่ายทอดใหเ้พื่อนรว่มชัน้เรยี
นไดร้บัรู ้อยา่งถูกตอ้ง 
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2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. 
มคีวามเขา้ใจองคค์วามรูใ้นรายวิ
ชาอยา่งกวา้งขวางเป็นระบบ  
2. 
สามารถบรูณาการความรูใ้นวชิา
การวางแผนกลยทุธ ์ 
กบัการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสต
รแ์ละวชิาทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประยกุ
ตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

1. บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
เกีย่วกบัการวางแผนกลยทุธ์   
2. มอบหมายโจทยก์รณศีกึษา 
ใหร้ว่มกนัหาผลลพัธท์ีถู่กตอ้ง 
และอธบิายใหเ้พื่อนนกัศกึษาเขา้
ใจ  
4. 
ฝึกการน าทฤษฎกีารวางแผนกล
ยทุธ ์
มาประยกุตใ์ชว้เิคราะหก์รณศีกึษ
า  

1. พจิารณาจากการตอบค าถาม 
การอธบิายวธิกีารแกปั้ญหาโจท
ย ์และผลลพัธใ์นชัน้เรยีน 
ทีใ่ชอ้งคค์วามรูท้างการวางแผน
กลยทุธ ์ 
และทฤษฏทีางเศรษฐศาสตรท์ีถู่
กตอ้ง 
2. 
พจิารณาจากการน าทฤษฎกีารว
างแผนกลยทุธ ์
มาประยกุตใ์ชว้เิคราะหก์รณศีกึษ
า และหาค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 
ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. 
นกัศกึษาตอ้งมพีฒันาการการเรี
ยนรูท้ ัง้ 6 ระดบั (จ า เขา้ใจ 
ประยกุตน์ าไปใช้ วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์และประเมนิค่า) 
โดยมกีารมอบหมายโจทยก์รณศีึ
กษา ใหน้กัศกึษาท างานเดีย่ว 
และท างานกลุ่ม 
เพื่อฝึกใหค้ดิวเิคราะหโ์ดยพึง่ตน
เองได ้อยา่งมรีะบบ 
บนพืน้ฐานของขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ 
และทฤษฎกีารวางแผนกลยทุธ์   
2. สามารถบรูณาการความรู้ 
ปัญหาทางเศรษฐศาสตรโ์ดยใชท้
ฤษฎกีารวางแผนกลยทุธ์ 
มาวเิคราะหไ์ด้ 

1. บรรยาย 
หลกัทฤษฎกีารวางแผนกลยทุธ์  
และมอบหมายโจทย์ กรณศีกึษา 
และการบา้นใหน้กัศกึษา 
2. 
มอบหมายกรณศีกึษาเกีย่วกบัก
ารวางแผนกลยทุธ ์ 
เพื่ออภปิรายในปะเดน็ทีก่ าหนด
ไว ้ 
4. สรปุ สาระส าคญัของหลกั 
ทฤษฎกีารวางแผนกลยทุธ์  
อธบิาย 
และวเิคราะหโ์จทยก์รณศีกึษา 
ในชัน้เรยีน  

1. การน าเสนอรายงาน 
การวเิคราะหก์รณศีกึษา 
และหาค าตอบค าถามทีไ่ดร้บัมอ
บหมาย ตามก าหนดเวลา  
2. การสอบปลายภาค  

 
 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุ
คคลและความรบัผิดชอบท่ีต้

องพฒันา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 
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1. มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี
ท างานเป็นทมี   
2. 
สามารถตอบค าถามอาจารยป์ระ
จ ารายวชิา 
ตลอดจนค าถามของเพื่อนนกัศกึ
ษาในชัน้เรยีนได้  
3. แสดงภาวะผูน้ า 
และผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม  
4. 
มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บั
มอบหมายและการนาเสนอ 
(ทัง้งานเดีย่วและงานกลุ่ม)  

1. 
ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาสามารถท าโ
จทยใ์นหอ้งเรยีน 
ทัง้ทีเ่ป็นกจิกรรมท าคนเดยีว 
และท าเป็นกลุ่ม  
2. การตอบค าถามของอาจารย์ 
และเพื่อนนกัศกึษา 
และอภปิรายค าตอบ 
เพื่อฝึกการยอมรบัเหตุผล 
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
3. 
ส่งเสรมิการเคารพสทิธแิละการรั
บฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  

1. ประเมนิความสามารถทัง้ 6 
ระดบั (จ า เขา้ใจ 
ประยกุตน์ าไปใช้ วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์และประเมนิค่า) ทัง้  
ทีเ่ป็นการสอบกลางภาค 
และปลายภาค 
โดยบางส่วนเป็นการท าโดยคอม
พวิเตอรส์่วนตวั  
2. 
พจิารณาจากการเขา้รว่มกจิกรร
มของนกัศกึษา  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอน และการประเมินผล  
  

1. แผนการสอน  
  

สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนกา
รสอน 

ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

1 

บทที ่1 บทน า  
1.1 ความหมายของกลยทุธ์ 
และแผนกลยทุธ ์ 
1.2 ความส าคญัของกลยทุธ์ 
และแผนกลยทุธ ์
1.3 
ความแตกต่างของการวางแผนกลยทุธก์ั
บการวางแผนทัว่ไป 

3 
บรรยาย 

น.ศ.เลอืกกรณศีกึษ
า 

Slide 
บทเรยี
น 

ผศ.
สนั
ต ิ
ท่อ
งแ
กว้ 

2-4 บทที ่2 การวางแผนกลยทุธ์  
2.1 ขัน้ตอนการวางแผนกลยทุธ์ 
2.2 การก าหนดพนัธกจิ วสิยัทศัน์ 
เป้าหมาย และตวัชีว้ดั  
2.3 
แนวคดิการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภาย
ในและภายนอก 
2.4 การวเิคราะหจ์ดุอ่อน จดุแขง็ 
โอกาสและภยัคุกคาม (SWOT 
Analysis) ขององคก์ร หรอืธุรกจิ 

9 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศึ
กษาประยกุตใ์ชก้บั 

กรณศีกึษา  

Slide 
บทเรยีน 
กรณศีกึษา 

และ 
Template 
เพื่อฝึกปฏิ

บตั ิ

ผ
ศ.
สั
น
ต ิ
ท่
อง
แ
ก้
ว 
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนกา
รสอน 

ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

5-6 บทที ่3 การก าหนดกลยทุธ์ 
3.1 ระดบัของกลยทุธ ์
3.2 เครือ่งมอืในการก าหนดกลยทุธ์ 

6 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศึ
กษาประยกุตใ์ชก้บั 

กรณศีกึษา 

Slide 
บทเรยีน 
กรณศีกึษา 

และ 
Template 
เพื่อฝึกปฏิ

บตั ิ

ผ
ศ.
สั
น
ต ิ
ท่
อง
แ
ก้
ว 

7 สอบกลางภาค     

8-9 
3.3 การก าหนดกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ 
3.4 การก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
3.5 การก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที่ 

6 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศึ
กษาประยกุตใ์ชก้บั 

กรณศีกึษา 

Slide 
บทเรยีน 
กรณศีกึษา 

และ 
Template 
เพื่อฝึกปฏิ

บตั ิ

ผ
ศ.
สั
น
ต ิ
ท่
อง
แ
ก้
ว 
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนกา
รสอน 

ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

10-11 

บทที ่4 
การขบัเคลื่อนแผนกลยทุธส์ู่การปฏบิตัิ 
4.1 กลไกการน าแผนกลยทุธไ์ปปฏบิตัิ  
4.2 การควบคุมการปฏบิตัติามแผน  
4.3 ประโยชน์ 
และจดุอ่อนของแผนกลยทุธ์ 

9 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศึ
กษาประยกุตใ์ชก้บั 
กรณศีกึษา 

Slide 
บทเรยีน 
กรณศีกึษา 
และ 
Template 
เพื่อฝึกปฏิ
บตั ิ

ผ
ศ.
สั
น
ต ิ
ท่
อง
แ
ก้
ว 

12-14 การน าเสนอรายงานกลุ่มของนกัศกึษา 3 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศึ
กษาประยกุตใ์ชก้บั 
กรณศีกึษา 

Slide 
กรณศีกึษา
ของนกัศกึ
ษา 
การอภปิรา
ย 
รว่มกนัในชั ้
นเรยีน 
และการตอ
บขอ้ซกัถา
ม 

ผ
ศ.
สั
น
ต ิ
ท่
อง
แ
ก้
ว 

15 สอบปลายภาค     
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน   

 
ภาษาไทย 
1. สนัตทิ่องแกว้ .2556, เอกสารประกอบการสอนวชิาการวางแผนกลยทุธ์. 

คณะเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
 
ภาษาองักฤษ 
1. Alex Miller, Strategic Management, 3rd ed. (Boston: Irwin) 1998. 
2. John Viljoen, Strategic Management, 3rd ed. (NSW. Pearson Educaion Australia PTY 

Ltd.) 2000. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  
 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา 
ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้   

- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
- ขอ้เสนอแนะผ่านแบบประเมนิผูส้อน 

 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  
 
- แบบประเมนิผูส้อน  
 
3. การปรบัปรงุการสอน  

หลงัจากทราบผลการประเมนิการสอนในขอ้ 1, 2  จงึมกีารปรบัปรงุการสอน 
 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
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ในระหว่างกระบวนการสอน มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ 
ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุ่มตรวจการท ากรณศีกึษา 
และท าการบา้นของนกัศกึษา  

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

จากผลการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิามกีารวางแผนปรบัปรงุการสอนแล
ะรายละเอยีดวชิาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ทุก 1 ปี 


