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รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555                                                     

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
CA 001  มนุษยสัมพันธ์ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกิต  3(3-0) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       วิชาโท 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.โศภชา เอ่ียมโอภาส     
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และปีเกิน 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)    
      ไม่มี        
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
    ไม่มี      
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    1 สิงหาคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
             1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม และ
การงาน รวมทั้งทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์ 
 2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ  การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการคบหาสมาคมกับผู้อ่ืนและการท างานเป็น
กลุ่ม และเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพของผู้น าและผู้ตาม  

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ  เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสม
ของพฤติกรรมบุคคลในพิธีการต่าง ๆ และในสภาพการณ์ทางสังคมทั่วไป 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
              เพื่อก าหนดตัวอย่าง  หัวข้อการบรรยายของวิทยากร และ หัวข้อรายงานให้ทันสมัย โดยเน้นเน้ือหา ที่เกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ ์

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย และความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม และการงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมนุษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี การปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการคบหาสมาคมกับผู้อ่ืนและการ
ท างานเป็นกลุ่ม  บุคลิกภาพผู้น าและผู้ตาม เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสมของพฤติกรรม
บุคคลในพิธีการต่าง ๆ และในสภาพการณ์ทางสังคมทั่วไป 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมง   สอนทบทวนก่อนสอบ -ไม่มี- นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง

เพื่อท ารายงาน 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผู้สอนประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน และในประมวลรายวิชา   
    -  ผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1) การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
2) การมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การมีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

      1.2 วิธีการสอน 
            1) สอนโดยการบรรยาย   

            2) มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานกลุ่ม  และการท างานในชั้นเรียน  
      1.3 วิธีการประเมินผล 

1) เช็คชื่อเข้าห้องเรียน  
2) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่ก าหนด  ครบถ้วน 

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
             1) การรู้ถึงแนวคิด  หลักการและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์     
             2) ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารและการใช้สื่อเพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
      2.2 วิธีการสอน 

1) บรรยาย   อภิปราย  ยกตัวอย่างสื่อที่เป็นปัจจุบัน   
2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกันโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3) มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกบรรยาย 

      2.3 วิธีการประเมินผล 
            1) ประเมินผลงานในชั้นเรียนและรายงานกลุ่ม 

            2) สอบไล่ปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          1) การคิดวิเคราะห์ในกรณีศึกษาและตัวอย่าง เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ ์
          2) ความสามารถในการค้นคว้า เรียบเรียง ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชากับการจัดท ารายงาน 
   3.2 วิธีการสอน 
          1) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนร่วมกัน 

          2) ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
  3.3 วิธีการประเมินผล    
         1) ประเมินจากงานในชั้นเรียนและรายงานที่ได้รับมอบหมาย  
        3)  การสอบไล่ปลายภาค  



 

 4 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
           2) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 
   4.2 วิธีการสอน 
         1) มอบหมายงานเด่ียวให้ท าในชั้นเรียน และมอบหมายงานกลุ่มก่อนสอบไล่ 
          2) จัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ผลงานและรายงานที่ส่งตามก าหนดเวลา 
         2) พฤติกรรมที่แสดงออกของการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มในชั้นเรียน  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
            1) ทักษะในการค้นคว้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
           2) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในรายงานได้ถูกต้อง 
     5.2 วิธีการสอน 

มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน  ฐานข้อมูลจาก 
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

    5.3 วิธีการประเมินผล 
          ประเมินผลจากรายงาน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
  

แผนการเรียนการสอนรายวิชา CA 001 มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ   จ านวน

ชั่วโมง  
บรรยาย / 
ปฏิบัต ิ         

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน ารายวิชาและกระบวนการการเรียนการ
สอน  

3 กิจกรรม ท่ี 1 แนะน าตนเอง อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

2 บทที่ 1  ความหมาย ความส าคญั และปัจจัยที่
ส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์    

3 กิจกรรมที่ 2 รู้จักตนเอง และ รู้จกั
ผู้อื่น 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

3 บทที่ 2  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี การปรับปรุง
มนุษยสัมพันธ์ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข     

3 เอกสารประกอบการสอน  
กิจกรรมที่ 3 กรณีศึกษาการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ด้วยการส่ือสาร 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

4 บทที่ 3   การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการ
คบหาสมาคมกับผู้อื่นและการท างานเป็นกลุ่ม   

3 เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมที่ 4 ค้นควา้หาบคุลิกของ
ตนเอง 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

5 บทที่ 4   บุคลิกภาพผู้น าและผู้ตาม   3 เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมที่ 5 บุคลิกภาพสร้างได ้

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

6 บทที่ 5   เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์   3 เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมที่ 6 คิดใหเ้ป็น..สร้างสรรค์
ให้ได ้

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

7 บทที่ 6   การแสดงออกอย่างเหมาะสมของ
พฤติกรรมบุคคลในพิธีการตา่ง ๆ และใน
สภาพการณ์ทางสังคมทั่วไป 
  

3 เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมที่ 7 ฝึกการเรยีนรู้มารยาท
ไทยกับสังคม 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

8 ช่วงเวลาสอบกลางภาคของมหาวทิยาลัย - ไม่มีการสอบกลางภาค - 
9 ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี    3 วิทยากรพิเศษ 

การออกภาคสนาม 
อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

10 ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี    3 วิทยากรพิเศษ 
การออกภาคสนาม 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

11 ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี    3 วิทยากรพิเศษ 
การออกภาคสนาม 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

12 ศึกษาดงูานนอกสถานท่ี    3 วิทยากรพิเศษ 
การออกภาคสนาม 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
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 แผนการเรียนการสอนรายวิชา CA 001 มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) (ต่อ) 
 

แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ   จ านวน

ชั่วโมง  
บรรยาย / 
ปฏิบัต ิ         

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

13 น าเสนอผลงานจากการศกึษาดงูานนอกสถานที ่ 3 เอกสารประกอบการสอน 
การน าเสนอรายงาน 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

14 น าเสนอผลงานจากการศกึษาดงูานนอกสถานที ่ 3 เอกสารประกอบการสอน 
การน าเสนอรายงาน 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

15 น าเสนอผลงานจากการศกึษาดงูานนอกสถานที ่ 3 เอกสารประกอบการสอน 
การน าเสนอรายงาน 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

16 สรุปและทบทวนเนื้อหา 3 เอกสารประกอบการสอน อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
 
หมายเหตุ : หัวข้อการบรรยายและกิจกรรมตา่ง ๆ ของรายวิชาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3,  

เช็คช่ือจากกิจกรรมในชั้นเรียน   1-16 
 

10% 

2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3,  

กิจกรรมในช้ันเรียน 14-15 40% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3,  

กิจกรรมงานกลุ่ม 2- 16 20% 

4 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3,  

สอบกลางภาค - - 

5 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3 การสอบปลายภาค  30% 
  รวม  100  % 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CA001 มนุษยสัมพันธ์ 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    

 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1) การท าแบบฝึกหัดและรายงานกลุ่ม 
   2) การสอบปลายภาค 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผู้สอนออนไลน์   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนักศึกษา 
    3) การพิจารณาจากรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในงานของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  เตรียมแผนการสอนและเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ระหว่างการสอน   
    2) น าผลจากการประเมินในการสอนแต่ละสัปดาห์มาปรับปรุงการสอน  
   2)  การปรับปรุงกิจกรรมย่อยในชั้นเรียน   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การพิจารณาวิธีการให้คะแนนแบบฝึกหัดและกิจกรรม และประเมินข้อสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
    2)  การแต่งตั้งกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) โดยตรวจสอบ
ข้อสอบและวิธีการให้คะแนน 
    3)  การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของสาขาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และ
ผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน กิจกรรม โครงงาน    ตามผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา   พิจารณาการให้คะแนนและ
ประเมินข้อสอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
  2) สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อเน้ือหารายวิชาแต่ละบท 

 

 

 


