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มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย . 
คณะ/สาขาวชิา            คณะนิเทศศาสตร์    สาขาวิชาการสือ่สารเชิงกลยุทธ์                                                      

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     GE056 (CA009) การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) 
    
2. จ านวนหนว่ยกติ 
        3 หน่วยกติ  3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       รายวชิาศึกษาทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทีี่เรียน 
      ภาคการศึกษาที่ 1   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสดุ 
     1 สิงหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
              1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับวฒันธรรม โลกาภิวัตน์ มิติทางวัฒนธรรม และความแตกต่างระหวา่งกลุม่
วัฒนธรรมในสังคมโลก 

 2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาทและความส าคัญ
ของการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร 
              3. เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวฒันธรรม แนวทางการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและ
สร้างการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดีบองค์กร 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
              1. เพื่อน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพต่าง ๆ  ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 2. เพื่อน าความรู้ไปใชใ้นวางแผนการด าเนินงานและสามารถเข้าใจบริบทของวฒันธรรมที่อยูใ่นสังคมตา่ง ๆ จนกระทัง่สามารถ
ปรับตุวไปตามวัฒนธรรมนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ มิติทางวัฒนธรรม และความแตกต่างระหวา่งกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก 
องค์ประกอบทีเ่กี่ยวข้องกับคา่นิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอตัลักษณ์ บทบาทและความส าคญัของการส่ือสารขา้มวัฒนธรรมทีม่ตี่อ
ปัจเจกบุคคลและองค์กร การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม แนวทางการส่ือสารขา้มวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการ
ยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
 
2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต ิ การศึกษาดว้ยตนเอง 
45 ชั่วโมง ไม่มี มี 90 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศึกษาเปน็รายบุคคล 
    - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสามารถมาพบได้ที่ห้องพัก
อาจารย ์นอกกนั้นสามารถจะตดิต่อทาง e-mail หรือโทรศัพท์ส่วนตัวตามที่อาจารย์ระบุให้ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย  ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
- สามารถวิเคราะห์เนื้อหาตามหัวข้อต่าง ๆ ของรายวิชาได้อย่างเหมาะสม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

      1.2 วิธีการสอน 
 - บรรยายเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ มิติทางวัฒนธรรม และความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม
วัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคา่นิยมทางวฒันธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาทและความส าคัญของการ
ส่ือสารข้ามวฒันธรรมที่มตี่อปัจเจกบุคคลและองค์กร การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม แนวทางการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมเพือ่ลด
ความขัดแย้งและสร้างการยอมรบัทั้งในระดับบคุคลและระดับองค์กร 
           - มอบหมายการท ารายงานเดีย่วและกลุ่ม โดยมีการก าหนดเวลาส่งงานทีช่ัดเจน   
 - เน้นให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและมีการแต่งกายทีเ่หมาะสม  

1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน  
- ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนดให้ 
- เข้าร่วมกิจกรรมการท าแบบฝึกหัด การฝึกปฏิบัติและการท ารายงานทุกครั้ง     

2. ความรู้ 
1.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ 

 - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับวฒันธรรม โลกาภิวัตน์ มิติทางวัฒนธรรม และความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มวฒันธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคา่นิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาทและความส าคัญ
ของการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมทีม่ีต่อปัจเจกบคุคลและองค์กร การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวฒันธรรม แนวทางการส่ือสารขา้มวัฒนธรรม
เพื่อลดความขดัแยง้และสร้างการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
 - มีทักษะความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ทางดา้นวฒันธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม    
      2.2 วิธีการสอน 
              บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบัติ   รวมถึงสามารถอธิบายและวิเคราะห์ในภาพรวมของสถานการณ์ทางด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชน สังคม องคก์ร ทั้งในระดับประเทศและตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสมโดยใช้กรณีศกึษาตา่งๆ   
      2.3 วิธีการประเมินผล 
 - การสอบน าเสนอผลงานกลุ่ม (Final Project) ซึ่งเนื้อหารายงานเน้นให้เห็นความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตา่ง ๆ ตามแนวทาง
ของรายวิชา   
 - รายงานกลุ่ม (กิจกรรมโครงงาน) และการน าเสนอในชั้นเรียน 
 - แบบฝึกหัดและงานตา่ง ๆ ในชัน้เรียน 
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3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 - มีทักษะในเชิงการคิดวเิคราะห์ได้อย่างมวีิจารณญาณและเป็นระบบ 
 - สามารถสืบต้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
 - สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเกี่ยวกับดา้นวัฒนธรรมได้อยา่งเหมาะสมและรอบด้าน 
 - สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ในด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพในสังคมได้อยา่งเหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 
 - การบรรยาย  
 - การอภิปรายในชั้นเรียน 
 - การท าแบบฝึกหัดและงานตา่ง ๆ ในชั้นเรียน  
  3.3 วิธกีารประเมินผล    
        - รายงานของนักศกึษา 
 - การฝึกปฏิบัติในชั้นเรยีน 
 - การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรยีน 
 - สอบปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 
 - สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและพร้อมทั้งแสดงจุดยืนในการตัดสินใจจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ ทั้งของ
ตนเองและของกลุ่มอย่างเหมาะสม 
 - สามารถวิเคราะห์ ประเมินปัญหา/สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนอง 
และสามารถประเมินตนเองได้ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 - สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพ ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม 
 - แสดงออกทักษะการเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
 - มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน
ของตนเองและของกลุ่ม 

 - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสมได้ 
   4.2 วิธีการสอน 
         - การบรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
 - การท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
 - พฤติกรรมและการร่วมแสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
 - ผลงานของรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
 - พฤติกรรมและการให้ความรว่มมือในการท างานกลุ่ม 
 - พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
 - มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นต่อการค้นควา้ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบการท าแบบฝึกหัดและรายงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 - มีทักษะในการวเิคราะห์ภาพรวมทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม     
     5.2 วิธีการสอน 
 - การศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงวิเคราะห์กรณีศกึษาตา่งๆ 
 - การท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว โดยมีการค้นคว้าหาข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเหมาะสม   
 - การน าเสนอผลงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินผลจากรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว รวมทั้งการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 - ผลงานกลุ่ม และการน าเสนอในชั้นเรียน พฤตกิรรมการมีส่วนร่วมและการแสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

แผนการสอน 

สัปดาห ์

 

หัวข้อ   จ านวน 

ชั่วโมง           

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 

1  

(ครั้งที่ 1) 

 

แนะน ารายวิชาและกระบวนการเรียน

การสอน  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ    อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

2 

(ครั้งที่ 2) 

ปรัชญาและแนวคิดทางวัฒนธรรม    3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา มอบหมายงาน  

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

3 

(ครั้งที่ 3) 

    ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิ
วัตน์ มิติทางวัฒนธรรม   
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา มอบหมายงาน  

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

4 

(ครั้งที่ 4) 

  ปรัชญาและแนวคดิเกีย่วกับความ
แตกตา่งระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมใน
สังคมโลก   
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ  แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา มอบหมายงาน 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

5 

(ครั้งที่ 5) 

องค์ประกอบทีเ่กี่ยวข้องกับคา่นิยม
ทางวฒันธรรม ภาษา และอัต 
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา มอบหมายงาน 

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

6 

(ครั้งที่ 6) 

บทบาทและความส าคัญของการ
ส่ือสารข้ามวฒันธรรมที่มตี่อปัจเจก
บุคคลและองคก์ร   
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา   

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

7 

(ครั้งที่ 7) 

 บทบาทและความส าคญัของการ
ส่ือสารข้ามวฒันธรรมที่มตี่อปัจเจก
บุคคลและองคก์ร  (ต่อ) 
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา   

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

8 

(ครั้งที่ 8) 

สอบกลางภาค 3 ไม่มี - 

9 

(ครั้งที่ 9) 

การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวฒันธรรม   
 

 

 

 

3 บรรยาย แสดงความคดิเห็น อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GE056 การส่ือสารระหวา่งวัฒนธรรม พ.ศ.2560 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1) การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน    
    2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

   3) การส่งเสริมให้นักศกึษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรยีนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน on line ของ
มหาวิทยาลัย 
2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
     1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   
     2)  การพจิารณาจากผลการสอบของนักศกึษา 
     3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 4)  พัฒนาการของนักศกึษาในการฝึกปฏิบัติย่อยและรายงาน 
 
 
 

10 

(ครั้งที1่0) 

แนวทางการส่ือสารขา้มวัฒนธรรมเพื่อ

ลดความขัดแย้ง  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา   

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

11 

(ครั้งที1่1) 

แนวทางการส่ือสารขา้มวัฒนธรรมเพื่อ 

สร้างการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและ

ระดบัองคก์ร 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา   

อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

12 

(ครั้งที1่2) 

น าเสนอรายงานกลางภาค 

 

3 -   อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

13 

(ครั้งที1่3) 

กรณีศึกษา 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา   

วิทยากรภายนอก 

14 

(ครั้งที1่4)  

กรณีศึกษา 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ แสดงความ

คิดเห็นจากกรณีศึกษา   

วิทยากรภายนอก 

15 

(ครั้งที1่5) 

 น าเสนอ Final Project 3  -   อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 

  

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงการบรรยายตามความเหมาะสม 
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3. การปรับปรุงการสอน 
    การปรับปรุงแบบฝึกหัด กจิกรรม และโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศกึษาจากผลการประเมินรายวิชา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
     1)  ทบทวนเนื้อหารและกรณีศกึษาเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนแบบฝึกหัดและกิจกรรม และประเมินข้อสอบเมื่อสิ้นภาคการศกึษา 
     2) สังเกตพฤติกรรมพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
 3) การสนทนาระหวา่งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
 4) การให้คะแนนรายงานกลางภาคและปลายภาค 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
    1)  การปรับปรุงบทเรียน กรณีศกึษา และหัวข้อการท า Final Project ทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา   
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิผ์ลตามข้อ 4 
    2)  การเปล่ียนวิทยากรและสถานท่ีศึกษาดงูานตามหวัข้อที่เหมาะสม 

 


