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ระหว่ างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
(Strategic Management)
รหัสวิชา บธ 0407

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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พ.ศ. 2556
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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คำนำ
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของรายวิชา บธ 0407 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
การค้ าระหว่างประเทศในกลุม่ อินโดจีน (Strategic Management) จัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนในรายวิชาดังกล่าวให้ มีความเป็ นมาตรฐาน ครบถ้ วน และถูกต้ องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอน
สอดคล้ องและเป็ นไปตามที่วางแผนไว้ ใน รายละเอียดของหลักสูตร ซึง่ ในรายวิชาจะกาหนดไว้ อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื ้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝั งทักษะต่างๆ
ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นกั ศึกษาจะได้ รับการพัฒนาให้ ประสบความสาเร็จตามจุดมุง่ หมายของรายวิชา
รวมทังมี
้ การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน วิธีการเรี ยน การสอน การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรื อสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ยัง
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชาอีกด้ วย
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รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
บธ 0407 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศในกลุม่ อินโดจีน
Strategic Management
2. จำนวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ
หมวดวิชา แกน
4. อำจำรย์ ผ้ ูรับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ ผ้ ูสอน
5. ภำคกำรศึกษำ/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชันปี
้ ที่ 1
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่ อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถำนที่เรียน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ ล่ ำสุด
พ.ศ. 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศใน
กลุม่ อินโดจีน การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมจนถึงการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการประเมินและ
ติดตามผลได้
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั สิ าหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศใน
กลุม่ อินโดจีน
3. เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ ประโยชน์ ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
เพื่อสอดแทรกการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับต่างๆของธุรกิจ
และปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาให้ มีความเหมาะสม และทันสมัย
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปั จจุบนั
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หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการ
บริหารทัว่ ไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้ างสภาพแวดล้ อมการแข่งขัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย กำรฝึ ก
สอนเสริม
45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความต้ องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งำน
ภำคสนำม/กำรฝึ กงำน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

กำรศึกษำด้ วย
ตนเอง
6 ช.ม. ต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่ อสัปดำห์ ท่ อี ำจำรย์ ให้ คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่ นักศึกษำเป็ น
รำยบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกาหนดวัน เวลา ในการให้ คาปรึกษา (Office Hour) 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และประกาศ
ให้ ผ้ เู รี ยนทราบ นอกจากนัน้ ยังอนุญาตให้ นกั ศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้ วย โดยบอก
หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ ทราบ
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หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรี ยนรู้ ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนัก ในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภำวะควำมเป็ นผู้นำ และผู้ตำม สำมำรถทำงำนเป็ นทีมสำมำรถแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและ
ลำดับควำมสำคัญ
(4) เคารพสิทธิ รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่า และศักดิศ์ รี ของความเป็ น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศในกลุม่ อินโด
จีนต่อบุคคลองค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เน้ นความรับผิดชอบต่องาน วินยั จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์
ความกตัญญู ในระหว่างการสอน ด้ วยการทากิจกรรม ที่หลากหลายเช่น การเล่านิทาน การดู
ภาพยนตร์ และการฟั งเพลง
(2) การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาของธุรกิจต่างๆในปั จจุบนั ที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิชากับปั ญหาจริง
1.3 วิธีการประเมินผล
การวิเคราะห์จากการสังเกตผลการทาแบบฝึ กหัด การวิเคราะห์ กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทา
กิจกรรมของนักศึกษา และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของนักศึกษา
2. ควำมรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
(1) มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับหลักกำร และทฤษฎีท่ สี ำคัญในเนือ้ หำที่ศึกษำ
(2) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ ในศำสตร์ อ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องมำใช้ ในกำรวิเครำะห์ กรณีศึกษำได้
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็ นต้ น
(2) การอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้และตามด้ วยตัวอย่างในการศึกษา
(3) การทาแบบฝึ กหัด การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
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2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรม
(2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบ
3. ทักษะทำงปั ญญำ
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
(1) คิดอย่ ำงมีวิจำรณญำณและอย่ ำง มีระบบ
(2) สามารถสืบค้ น ตีความ ประเมินสารสนเทศ และวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายในที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์
3.2 สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปั ญหำ
พร้ อมเสนอแนะแนว
ทำงแก้ ไขได้
3.3 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็ นต้ น
(2) การอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้และตามด้ วยตัวอย่างในการศึกษา
(3) การทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
3.4 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรม
(2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศกึ ษาและสภาพเนื ้อหาในบทเรี ยนที่ได้ ศกึ ษา
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลาย สามารถสนทนาทังภาษาไทย
้
และภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ ความรู้ในศาสตร์ มาชี ้นาสังคม ในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีควำมรับผิดชอบในกำรกระทำของตนเอง รับผิดชอบงำนในกลุ่ม
(4) สำมำรถเป็ นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ ทงั ้ ส่ วนตัว และส่ วนรวม
พร้ อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่ ำงพอเหมำะทัง้ ของตนเองและของผู้อ่ ืน
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ทงของตนเอง
ั้
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
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(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็ นต้ น
(2) การอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้และตามด้ วยตัวอย่างในการศึกษา
(3) การทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินพฤติกรรมในห้ องเรี ยน และการทากิจกรรมกลุม่ การมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
(2) การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรม
(3) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบ
5. ทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สำมำรถแนะนำประเด็นกำรแก้ ไขปั ญหำทำงธุรกิจ และกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ โดยใช้
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยในและภำยนอกธุรกิจ โดยใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ ำงสร้ ำงสรรค์
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
า และการเขียน เลือกใช้ รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทา
รายงานโดยใช้ ความรู้ที่ได้ รับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) นาเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรม
(2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบ
(3) การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายในชันเรี
้ ยน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สัปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่

1

2-4

บทที่ 1 แนวความคิดและการ
วางแผนและการบริหาร
เชิงกลยุทธ์
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารเชิงกลยุทธ์
1.2 องค์ประกอบของการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
1.3 ประโยชน์ของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้ า
ระหว่างประเทศในกลุม่ อินโด
จีน
1.4 ขันตอนของการจั
้
ดการ
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้ า
ระหว่างประเทศในกลุม่ อินโด
จีน
1.5 ลาดับขันในกระบวนการ
้
วางแผน
1.6 ปั จจัยที่ทาให้ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้ า
ระหว่างประเทศในกลุม่ อินโด
จีน
บทที่ 2 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมขององค์การ
2.1 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอก
2.1.1สภาพแวดล้ อม
โดยทัว่ ไป

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียน กำร
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ำมี)

3

1. แนะนาเนื ้อหาวิชา
วัตถุประสงค์ของวิชา การเรี ยน
การสอนและการประเมินผล
2. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
3. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทากรณีศกึ ษา

ผู้สอน

4. เล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม
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1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
10

มคอ. 3
สัปดำห์
ที่

5-7

8
9-10

หัวข้ อ/รำยละเอียด
2.2.2 สภาพแวดล้ อมทาง
อุตสาหกรรมหรื อ
สภาพแวดล้ อมการ
ดาเนินงาน
2.1 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายใน
2.2.1 การวิเคราะห์ตามสาย
งาน
2.2.2 การวิเคราะห์โซ่แห่ง
คุณค่า
2.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและข้ อจากัด
บทที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์
ระดับบริษัทและกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ
3.1 ความหมายของ
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์กลยุทธ์ และ
ระดับกลยุทธ์
3.2 การกาหนดกลยุทธ์ระดับ
บริษัท
3.3 การกาหนดกลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ
สอบกลางภาค
บทที 4 การกาหนดกลยุทธ์
ระดับหน้ าที่
4.1 กลยุทธ์การผลิต
4.2 กลยุทธ์การตลาด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียน กำร
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ำมี)

ผู้สอน

วิเคราะห์โดยการทากรณีศกึ ษา
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1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทากรณีศกึ ษา
3. เล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม

6

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
11

มคอ. 3
สัปดำห์
ที่

หัวข้ อ/รำยละเอียด

4.3 กลยุทธ์การจัดการ
4.4 กลยุทธ์ด้านทรัพยากร
มนุษย์
4.5 กลยุทธ์การวิจยั และ
พัฒนา
4.6 กลยุทธ์ด้านการเงิน
11 บทที่ 6 การดาเนินกลยุทธ์
และการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
6.1 ความหมายของ
โครงสร้ างองค์กร
6.2 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
การออกแบบขององค์การ
6.3 การจัดโครงสร้ างองค์การ
ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
6.4โครงสร้ าง องค์กรอนาคต
6.5 วัฒนธรรมขององค์การ
6.6 การจัดสรรทรัพยากร
12-13 บทที่ 5 การควบคุมและการ
ประเมินผลทางกลยุทธ์
5.1 ความหมายของการ
ควบคุมประเมินผลกลยุทธ์
5.2 วัตถุประสงค์ในการควบ
คุมและประเมินผลกลยุทธ์
5.3 เป้าหมายของการควบ
ควบคุมกลยุทธ์
5.4 กระบวนการในการ
ควบคุมกลยุทธ์
5.5การควบคุมกลยุทธ์ปัจจุบนั
5.6 การตรวจสอบกลยุทธ์

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมกำรเรียน กำร
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ำมี)

ผู้สอน

เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทากรณีศกึ ษา
3.ดูภาพยนตร์ เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวัน
แม่
1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทากรณีศกึ ษา
3. เล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม

6

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ
เรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทากรณีศกึ ษา
3.เล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม
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มคอ. 3
สัปดำห์
ที่

14

หัวข้ อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

5.7 การควบคุมด้ วยการ
วัดผลการดาเนินงาน
5.8 เทคนิคและเครื่ องมือใน
การประเมินผล
5.9 แนวทางการควบคุม
กลยุทธ์ที่เหมาะสม
การนาเสนอกรณีศกึ ษา

3

กิจกรรมกำรเรียน กำร
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ำมี)

นาเสนองานกลุม่ ร่วมกัน
อภิปราย แสดงความคิดเห็น
อภิปราย แสดงความคิดเห็น

15 ทบทวนบทเรี ยน
3
16 สอบปลายภาค
2. แผนกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลกำร
วิธีกำรประเมิน
ที่
เรี ยนรู้
1
1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.3,
งานที่ได้ รับ
4.1,4.3,5.1,5.3
มอบหมายกลุม่
2
1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,4.3,5.3
สอบกลางภาค
3

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

ผู้สอน

งานที่ได้ รับ
มอบหมายกลุม่

สัปดำห์ ท่ ี
ประเมิน
2-7

สัดส่ วนของกำร
ประเมินผล
20

8

20

9-15

20

16

40

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา

4

1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,3.2,3.4, 5.3

สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรั พยำกรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
สราวรรณ์ เรื องกัลปวงศ์ และอรรนพ เรื องกัลปวงศ์ (2553). กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจ
กำรค้ ำระหว่ ำงประเทศในกลุ่มอินโดจีนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร.
2. เอกสำรและข้ อมูลสำคัญ
พักตร์ พจง วัฒนสิทธุ์ และ ดร.พสุ เดชะรินทร์ ( 2542). กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ .กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2546). กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศใน
กลุ่มอินโดจีน และกรณีศึกษำ.กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็ดเอดูเคชัน่ .
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค.(2548) กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรแข่ งขัน.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Viljoen, John., Dann, Susan J. (2003) Strategic management. Forest, N.S.W. : Pearson
Education Australia.
3. เอกสำรและข้ อมูลแนะนำ
- ฐานข้ อมูล ThaiLis
- เว็บไซต์ห้องสมุดทุกมหาวิทยาลัย
-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 กำรประเมินและปรั บปรุ งกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์ กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จาก พฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ กำรประเมินกำรสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี
้ ยน
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
- การทวนสอบการให้ คะแนนจาก การสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ทา่ นอื่น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
- พิจารณาจากจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
- พิจารณาจานวนนักศึกษาที่คาดหมายให้ คงอยูเ่ มื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา
- พิจารณาจานวนนักศึกษาที่คาดหมายว่าจะถอน (w) การลงทะเบียน
14
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- ประธานหลักสูตรและฝ่ ายวิชาการของหลักสูตรตรวจสอบผลประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนโดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ4
- เปลี่ยนหรื อสลับ อาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้นี ้กับ
ปั ญหา
ที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์
- เชิญวิทยากรมีสว่ นร่วมในการวางแผนการสอน เป็ นวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ ความรู้กบั นักศึกษา
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