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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา CLS ๔๑๐๑ รายวชิา การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management ) 

สาขาวิชา (การจัดการโลจิสติกส์) 
 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา   

รหัสวิชา    CLS ๔๑๐๑   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  (Strategic Management) 

๒. จ านวนหนว่ยกิต   ๓(๓-๐-๖)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑  หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต  
     ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะ 

๔. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
    ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์อัมพิกา  เล่าประวัติชัย 
 
    ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารยส์ุวัฒน์ นวลขาว 

๕.  สถานที่ตดิต่อ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง 

๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน   
๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑/๒๕๖๔ / รหัส ๖๒ / รุ่น ๓๙ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ  ๒๕ คน 

๗. รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)(ถ้ามี) - 
 
๘. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) - 
 
๙. สถานที่เรียน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรงุ  วันที ่๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการเกี่ยวกับการการบริหารทั่วไป สามารถน าไปปรับใช้ 
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ได ้

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการทั่วไป และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโลจิสติกส์
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการจัดการทั่วไป และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ    
โลจิสติกส์ สามารถบอกขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การนาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก าหนดทิศทาง
องค์การ กลยุทธ์ของธุรกิจในทุกระดับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ลงสู่การ
ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้สภาวะการแข็งขัน นอกจากนี้ยัง
สามารถกาหนดผู้ส่งมอบที่เหมาะสมกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ได ้
 
 
 หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนนิการ  

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
(ภาษาไทย) แนวคิด การวางแผน การบริหาร และบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ประกอบด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดเป้าหมาย การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกลยุทธ์รวมของธุรกจิ การประเมินผลการติดตาม และการกาหนดผู้ส่ง 
มอบเชิงกลยุทธ ์
 (ภาษาองักฤษ) Concepts, planning, administration, and roles of logistics and supply chain 
management strategies. Consist of strategic planning, goal setting, business policy planning, structures of 
competitive environment, internal and external environmental evaluation, overall business strategy, 
evaluation, and follow-up and strategic supplier selection 
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  

ม ี๓ ชัว่โมงตอ ่สปัดาห ์ ม ี๓ ชัว่โมงตอ่ สปัดาห ์ ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ อาจารย์ประจ ารายวิชาท า Power point รายวิชาลงหน้าเว็บมหาวิทยาลัย และเรือ่งที่เกี่ยวข้อง   
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) nattaphon.wa@ssru.ac.th  
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นโทรศัพท์มือถือ  หมายเลข ๐๘๑-๙๘๔-๘๖๑๕ 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
   (๑) มีการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุและกฎเกณฑ์ทางสังคม  
    (๒) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ตรงต่อเวลา  
    (๓) มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตส านึกที่ดี  

 (๔) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปรับวิธีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่มีความขัดแย้งสูง ยึดฐาน
คิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยายโดยแจ้งข้อควรปฏิบัติในห้องเรียน การเข้าชั้นเรียนและส่งงานให้ตรงเวลา และเน้นการแตง่ 
กายตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
(๒)  บรรยายโดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ความซื่อสัตย์ต่อการสอบ การท างาน 
ที่ได้รับมอบหมาย และการอา้งอิง 
(๓)  มอบหมายให้ทางานกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หน้าที่และบทบาทของการเป็นสมาชิก 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย และพฤติกรรมในชั้นเรียนของการนักศึกษา 
(๒)  การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนของการนักศึกษา 
(๓)  พิจารณาจากงานที่มอบหมาย หรือการอ้างอิงของงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๔)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและคะแนนประเมนิจากเพ่ือนสมาชิก 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
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   (๑)  มคีวามรูต้่อการดาเนินชวีติ  
 (๒)  สามารถน าไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านการด าเนินกิจกรรมด้านการตลาด 
 (๓)  มกีารตดิตามความเปลยี ่นแปลงทางวชิาการอนัเกดิจากการวจิยัทัง้ในศาสตรด์า้นโลจสิตกิสแ์ 
ละศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยาย/ อภิปราย วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางธุรกิจซักถามตอบค าถามในห้องเรียน 
(๒)  การฝึกปฏิบัติการในกิจกรรมการท าวิจัยตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในห้องเรียนและนอก 
ห้องเรียน 
(๓)  การฝึกปฏิบัติการในกิจกรรมการทาวิจัยตามลาดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในห้องเรียนและนอก 
ห้องเรียน 
(๔)  มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฏแีละผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าโครงร่าง 
งานวิจัย และน าเสนอรายงานวิจัยการศึกษา 
(๕) ใช้เทคนิค Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎ ีและแนวความคิด 
(๒)  สังเกตความสามารถในการวิเคราะห ์สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัย 
(๓)  สังเกตความสามารถในการทาวิจัยตามขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
(๔)  สงัเกตความสามารถในการใช้สถิติและเทคนิควิธีวิเคราะห ์
(๕)  การน าเสนอผลงาน 
(๖)  การตรวจผลงาน 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  มคีวามสามารถวเิคราะหส์ถานการณ์โดยใชห้ลกัการทีไ่ดเ้รยีนมา ตลอดจนสามารถนาความรูไ้ป 
ประยกุตใ์นสถานการณ์จรงิ 

 (๒)  สามารถประยกุตค์วามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎแีละกระบวนการต่างๆ ไปใชใ้น 
การแกป้ญัหาทางโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนไดโ้ดยน าหลกัการต่างๆ มาอา้งองิไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (๓)  สามารถแกป้ญัหาทางโลจสิตกิสไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา 
(๒)  อภิปรายกลุ่ม 
(๓)  วิเคราะห์กรณีศึกษาในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 
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(๔)  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤต ิ
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ทดสอบย่อยและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ หรือสงัเคราะห์สถานการณ์แนวคิด 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย และสถิต ิ
(๒)  สังเกตการร่วมอภิปราย 
(๓)  สังเกตความสามารถในการใช้สถิติและเทคนิควิธีวิเคราะห์ 
(๔)  การน าเสนอผลงาน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  มคีวามสามารถในการทางานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 (๒)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 
 (๓)  สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ และวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี

  (๔)  มภีาวะผูน้ า 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(๒)  มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
(๓)  การน าเสนอผลงาน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยประเด็นที่ก าหนด 
(๒)  สังเกตการแสดงออกถึงความร่วมมือในการทางาน 
(๓) สังเกตการณ์ทางานเป็นทีม และการน าเสนอผลงาน 
(๔) ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  มทีกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 (๒)  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน อกีทัง้มคีวามรูท้างคณติศาสตรแ์ละสถติใินอนัทีจ่ะวเิคราะหส์ถานการณ์ 
 (๓)  น าเสนอขอ้มลูโดยใชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิีห่มาะสมกบับรบิท 

  (๔)  มคีวามรูภ้าษาองักฤษและภาษาต่างประเทศเพยีงพอทีจ่ะสือ่สารได ้
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายทฤษฎ ี
(๒) จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าวิจัยรายกิจกรรม 
(๓) มอบหมายงานให้ศึกษาทางานวิจัยตามกระบวน ขั้นตอนของการวิจัย 
(๔) ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน ์และสื่อการสอน E–Learning 
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๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ตรวจสอบความถูกตอ้งของงานที่มอบหมาย 
(๒) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลย ี
(๓) ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 
(๔) ตรวจสอบผลงานจากการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมายเหตุ 
 สัญลักษณ์  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก  

 สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
 เว้นว่าง  หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

    ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ ชี้แจง ระเบียบ และ รายละเอียด 
รายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ ์
วิธีการประเมินผลก่อนการเรียนการ
สอน 

๓ -Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์
- เรียนออนไลน์ผ่าน Google 
Meet 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 

๒ บทที่ ๑ ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ ์
- ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

๓  Google Meet, 
 ตอบค าถามผ่าน Line และ 
google form 
- เรียนออนไลน์ผ่าน 
http://www.elcls.ssru.ac.th/ 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 

๓ บทที่ ๑ ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ ์(ต่อ) 
- องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ปัจจัยที่ท าให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ประสบ
ผลส าเรจ็ 

 
 

๓ Google Meet, 
ตอบค าถามผ่าน Line และ 
google form 
- เรียนออนไลน์ผ่าน 
http://www.elcls.ssru.ac.th/ 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
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๔  บทที่ ๒ การจัดการโลจิสติกส์เชิงกล

ยุทธ ์
- ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์
เชิงกลยุทธ์ 
- ความส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์
เชิงกลยุทธ์ 

๓ Google Meet,  
ตอบค าถามผ่าน Line และ 
google form 
- เรียนออนไลน์ผ่าน 
http://www.elcls.ssru.ac.th/ 
 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 

๕ บทที่ ๒ การจดัการโลจิสติกส์เชงิกล
ยุทธ์ (ต่อ)  
- กระบวนการการจัดการโลจิสติกส์เชิงกล
ยุทธ์ 

๓   Google Meet, ตอบค าถาม
ผ่าน Line และ google Meet 
- เรียนออนไลน์ผ่าน 
http://www.elcls.ssru.ac.th/ 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
 

๖ บทที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจโลจิสติกส์ 
- สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ 
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ 
- การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน 

๓ Google Meet,  
ตอบค าถามผ่าน Line และ 
google form 
- เรียนออนไลน์ผ่าน 
http://www.elcls.ssru.ac.th/ 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 

๗ 
 
 
 
 

 

บทที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจโลจิสติกส์ (ต่อ)  
- การวิเคราะห์สถานการณ์ 
- การจัดทาตาราง IFAS 
- การจัดทาตาราง EFAS 
- การจัดทาตาราง SFAS 
- เทคนิค TOWS Matrix 

๓ Google Meet,  
ตอบค าถามผ่าน Line และ 
google form 
- เรียนออนไลน์ผ่าน 
http://www.elcls.ssru.ac.th/ 
 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 

๘ สอบกลางภาค    
๙ บทที่ ๔ การก าหนดทิศทางขององค์การ

ธุรกจิโลจิสติกส์ 
- การก าหนดทิศทางองค์การ 
- การก าหนดค่านิยมองค์การ 
- การก าหนดวิสัยทัศน์องค์การ 
- การก าหนดภารกิจ หรือพันธกิจองค์การ 

๓ 
 
 
 
 
 
 

- Google Meet,  
-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์
- เรียนออนไลน์ผ่าน 
http://www.elcls.ssru.ac.th/ 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
 

http://www.elcls.ssru.ac.th/
http://www.elcls.ssru.ac.th/
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๑๐ บทที่ ๔ การก าหนดทิศทางขององค์การ
ธุรกิจโลจิสติกส์ (ต่อ) 
- การก าหนดวัตถุประสงค์องค์การ 
- การก าหนดเป้าหมายองค์การ 
- การก าหนดนโยบายองค์การ 

๓  - Google Meet,  
-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
 

 

๑๑ บทที่  ๕  การก า หนดกลยุ ทธ์ ใ น
ธุรกิจโลจิสติกส์ 
- ความหมายของกลยุทธ์ 
- ลักษณะของกลยุทธ ์
- การก าหนดกลยุทธ ์(Strategy Formulation) 
- กลยุทธ์ระดับองค์การ  (Corporate 
Strategies) 

๓ - Google Meet,  
-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
 

๑๒ 
 

บทที่  ๕  การก า หนดกลยุ ทธ์ ใ น
ธุรกิจโลจิสติกส์ (ต่อ) 
- กลยุทธ์ระดับองค์การ  (Corporate 
Strategies) 
- คกลยุทธร์ะดับธุรกิจ (Business Strategies) 
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Operation Strategies) 

๓ 
 

- Google Meet,  
-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์
 

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
 

๑๓ บทที่  ๕  การก า หนดกลยุ ทธ์ ใ น
ธุรกิจโลจิสติกส์ (ต่อ) 
- กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 
- การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

๓ - Google Meet,  
-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
 

๑๔ บทที่ ๖ การวางแผนในธุรกิจโลจิสติกส์ 
- ความน า 
- การวางแผน   
- การวางแผนกลยุทธ์  

๓ - Google Meet,  
-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
 

   ๑๕ บทที่ ๖ การวางแผนในธุรกิจโลจิสติกส์    
(ต่อ) 
-  เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการวางแผน
กลยุทธ์ 
- การวางแผนปฏิบัติการ 

๓ - Google Meet,  
-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
(๑) การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน  
ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ 

(๒) การปฏิบัติงานกลุ่ม (รูปเล่มรายงาน/การ
น าเสนอ)   

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐ 
 

(๓) ทดสอบย่อย  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ 
(๔) การทดสอบกลางภาค ๘ ๒๐ 
(๕) การทดสอบปลายภาค ๑๗ ๔๐ 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ISBN:978-616-394-290-6 
           รองศาสตราจารย์พิบูลย์ ทีปะปาล และ ดร.ธนวัฒน์ ทีปะปาล 
            

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 

     ๓. เอกสารและข้อมลูแนะน า  
เบญจพนธ์ มีเงิน. (2561). เอกสารคาสอนรายวิชาการการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์. 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 
เบญจพนธ์ มีเงิน. (2561). ตารารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์. 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 
ภักดี มานะหิรัญเวท. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก. นนทบุรี: กรีนแอปเปิ้ล 

กราฟฟิค พริ้นต้ิง. 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2552). การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: 

๑๖ น าเสนอรายงาน/ทบทวน ๓ - Google Meet,  
-Power Point 
-บรรยาย / อภิปราย 
-ค าถามพัฒนาความเข้าใจและ
คิดวิเคราะห ์

อ.สุวัฒน์ นวลขาว 
 

๑๗ สอบปลายภาค    
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ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
พิบูล ทีปะปาล. (2551). การจัดการเชิงกลยุทธ ์(Strategic Management). กรุงเทพฯ. 

Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A.N., and Bamford, Ch. E. (2015). Strategic management Strategic Management 
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หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

  ๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
แบบประเมินผู้สอน (จัดทาโดยวิทยาลัย) และนักศึกษาประเมินการพัฒนาของตนเองเมื่อเปรียบเทียบความรู้และ

ทักษะก่อน 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ผลการเรียนของนักศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษา แนวทางการแก้ไข และผู้สอนประเมินตนเอง 
๓. การปรับปรุงการสอน 
การประชุมในสาขาวิชาถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดถึงแนวทางแก้ไขเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
(อธิบายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปสาหรบัรายวิชาทีแ่ตกต่างกนั หรือสาหรบั 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น) 

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนตรวจสอบ 
คะแนนสอบของนกัศกึษา และมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการประกอบกรรมการจากภายในและภายนอก รว่มทวนสอบ 
ผลสมัฤทธิ ์ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรรู ้ายวชิาของนกัศกึษา โดยทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอ ืงานทีม่อบหมาย 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
นาผลการประเมนิจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาปรบัปรุงรายวชิาทุกภาคเรยีน หรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน
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