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มคอ .3   คณะบริหารธุ รกิ จ  มหาวิทยาลัยหอการค้ า ไทย  

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 BX510 การบริหารการส่ือสารในองค์การ (Communication Management) 

2. จ านวนหนว่ยกติ 
      3 หน่วยกติ (บังคับผ่าน BA102) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิา...... 

ประเภทรายวชิา  วชิาเลือก(ส าหรับนักศึกษาในคณะ) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ธนพล ชมพูชาต ิ
 อาจารย์ผู้สอน   อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีี่เรียน 
 ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 2-4 

6.  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 BA102 การจดัองคก์ารและการบริหาร (Organization and Management) 

7.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
  

8.  สถานที่เรียน  
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 1 สิงหาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อให้นักศึกษาบริหารธุรกิจสามารถบริหารจดัการตนเองเพื่อการติดต่อสื่อสารในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเตรียมพร้อมรับภาวะและบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น าในการบรหิารการตดิต่อส่ือสารในองคก์ารภายใต้สถานการณ์
ต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อให้เรยีนรู้การจัดการทางดา้นการติดต่อสื่อสารในองค์การใหเ้กดิประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาวะการ

เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
2. เพื่อให้เรยีนรู้หลักการ การปรับรับสถานการณ์การตดิต่อส่ือสารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
3. เพื่อให้เรยีนรู้หลักการในการบริหารการตดิต่อส่ือสาร เพื่อการแก้ปัญหาในการด าเนินงานขององคก์าร 
4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทของภาวะผู้น า  ลักษณะของผู้น า ภาวะผู้น าในการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าในการบริหาร

การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ขององค์การ บทบาทของผูน้ าในการบริหารการติดต่อสื่อสารอยย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเกี่ยวกับองค์การและกระบวนการทุกอย่างของมนษุย์ที่เกิดขึ้นในองคก์าร และตระหนักถึง
ความส าคัญของการส่ือสารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของคนในองคก์าร 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การบริหารจดัการเพื่อการติดต่อส่ือสารในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ ภาวะและบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการ
บริหารการตดิต่อส่ือสารในองคก์ารภายใต้สถานการณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์การ 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

42 ชั่วโมง ………..ชั่วโมง ………..ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 …………2…………..ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุง่หวัง   มีดังต่อไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 เป็นผู้มีความสามารถใช้การติดส่อส่ือสารได้อย่างมีจริยธรรม มีส านึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.2   มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความอดทน 

เสียสละและเพียรพยายาม 
1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
1.1.4. มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
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 1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1. การบรรยาย (Lecture) 
  1.2.2. การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปญัหา (Problem-based Learning) 
  1.2.3. การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบปลายภาค 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ 

2.1.1. ความรู้เรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักธุรกิจและการเข้าสังคม การเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ท่ีครอบคลุมทั้ง  

การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2.1.3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

และการด าเนินงาน การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.4. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานในสาขาที่ศึกษา 
2.1.5. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ  

ในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
 2.2 วิธีการสอน 
  2.2.1. การบรรยาย (Lecture) 
  2.2.2. กรณีศึกษา (Case Study) 
           2.2.3. การเรียนรู้โดยใชห้ัวข้อปัญหา (Problem-based Learning) 
  2.2.4. การเรียนรู้โดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
           2.2.5. การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1. การท ากิจกรรม ร้อยละ 5 

  2.3.2. การเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 10 

           2.3.3  งาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ 25 

           2.3.4. สอบปลายภาค ร้อยละ 60 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

3.1.1. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
3.1.2. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาการให้องค์การมีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ สร้าง

ความคิดริเริ่มและความคิดที่หลากหลายอันน ามาซึ่งแนวทางในการพัฒนาการบริหารธุรกิจใหม่ๆที่ดีขึ้น 
3.1.3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสมแก่องค์การ 
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 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1. การบรรยาย (Lecture) 
  3.2.2. กรณีศึกษา (Case Study) 
           3.2.3. การเรียนรู้โดยใชห้ัวข้อปัญหา (Problem-based Learning) 
  3.2.4. การเรียนรู้โดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
           3.2.5. การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1. การท ากิจกรรม ร้อยละ 5 

  3.3.2. การเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 10 

           3.3.3 งาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ 25 

           3.3.4. สอบปลายภาค ร้อยละ 60  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
4.2 สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
4.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.4 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
4.5 มีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสังคม 

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1. การบรรยาย (Lecture) 
  4.2.2. กรณีศึกษา (Case Study) 
           4.2.3. การเรียนรู้โดยใชห้ัวข้อปัญหา (Problem-based Learning) 
  4.2.4. การเรียนรู้โดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
           4.2.5. การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
 4.3.1. การท ากิจกรรม ร้อยละ 5 

  4.3.2. การเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 10 

           4.3.3 งาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ 25 

           4.3.4. สอบปลายภาค ร้อยละ 60 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการส่ือสารเพื่อการส่ือสารในองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล 
5.1.2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือส่ือสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1.3 สามารถส่ือสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขี ยนรายงาน 

และการน าเสนอด้วยวาจา รวมถึงการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 
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5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1. การท ากิจกรรม ร้อยละ 5 

  5.2.2. การเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 10 

           5.2.3. งาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ 25 

           5.2.4. สอบปลายภาค ร้อยละ 60 
      5.3 วิธีการประเมินผล 
 5.3.1. การท ากิจกรรม ร้อยละ 5 

  5.3.2. การเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 10 

           5.3.3. งาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ 25 

           5.3.4. สอบปลายภาค ร้อยละ 60 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 วัตถุประสงค์ ความจ าเป็น และข้อก าหนด
การเรียนการสอน 

 Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การ  Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

3 กระบวนการสื่อสารในองค์การ  Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

4 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารในองค์การ  Powerpoint, video media อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

5 ทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ  Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

6 โครงสร้างการสื่อสารในองค์การ,  
การสื่อสารอวัจนภาษา 

 Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

7 การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การ  Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

8 การสื่อสารกลุ่มในองค์การ  Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

9 การสื่อสารด้วยวาจา, การสื่อสารด้วยการ
เขียน 

 Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

01  การฟัง, เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์การ  Powerpoint, video media อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

11 ภาวะผู้น าและการสื่อสาร  Powerpoint, video media อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

12 การบริหารความเปลี่ยนแปลงและการ
ขัดแย้งและบทบาทของการสื่อสาร 

 Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

13 จริยธรรมการสื่อสารในองค์การ,  
การตรวจสอบการสื่อสารในองค์การ 

 Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

14 การน าเสนองานกลุ่มของนักศึกษาแบบ
บูรณาการ 

 Depends on each group 

(Multi-media) 
อ.ธนพล ชมพูชาต ิ

15 การสรุปทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอน  Powerpoint อ.ธนพล ชมพูชาต ิ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ
เรียนรู ้

วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  การน าเสนอผลงานดา้นการส่ือสาร 3 ร้อยละ 5 
2  การน าเสนอผลงานพัฒนาการดา้นการส่ือสาร 10 ร้อยละ 5 
3  การน าเสนอผลงานดา้นการส่ือสารแบบบูรณาการ 14 ร้อยละ 15 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 การส่ือสารในองค์การ(ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 Powerpoint presentation  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. Strategic Management Communication for Leaders, Robyn Walker, South-Western 
2. Organization Communication: Approaches and Processes, Katherine Miller, Cengage Learnings Inc. 
3. Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, Joep Cornelissen, Sage Publications Ltd. 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
  

3. การปรับปรุงการสอน  
  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตั้งกรรมการก ากับมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 


