
มคอ 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

คณะ/ภาควชิา 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

 

หมวดที ่1. ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 30102105  การจดัการส่ือสารองคก์ร 

 

2. จํานวนหน่วยกติ (ชัว่โมงบรรยาย – ปฏิบติัการ - คน้ควา้ดว้ยตนเอง) 

3  หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตร และประเภทของรายวชิา 

 3.1 หลกัสูตร 

นิเทศศาสตร์บณัฑิต  

 3.2 ประเภทของรายวชิา (วชิาศึกษาทัว่ไป / วชิาเฉพาะ / วชิาเลือกเสรี) 

วชิาเฉพาะ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา   ผศ. ศศิธร  เทียมถนอม 

 4.2 อาจารย์ผู้สอน          ผศ. ศศิธร  เทียมถนอม 

5. ภาคการศึกษา ช้ันปีทีเ่รียน 

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

    (ไม่มี) 

8. สถานทีเ่รียน 

   มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา คร้ังล่าสุด 

  วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 

 

 

แบบ มคอ.3 
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หมวดที ่2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 

1.        จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 รู้และเขา้ใจหลกัการจดัการส่ือสารในองคก์าร การวางแผนการส่ือสารในองคก์ร 

1.2 สามารถอธิบายความสาํคญัของการส่่่ือสารในองคก์ารและจดัการส่ือสารในองคก์รได ้

1.3 สามารถวเิคราะห์สถานการณ์การส่ือสารในองคก์รรูปแบบต่างๆ 

 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันาปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการนาํความรู้ ความเขา้ใจใน

เร่ืองการจดัการส่ือสารองคก์ร 

 

หมวดที ่3. ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา 

   ความสาํคญั และลกัษณะของการส่ือขอ้ความในองคก์รแบบต่าง ๆ ของการส่ือขอ้ความ ปัญหา

ของการส่ือขอ้ความในองคก์ร การวางแผน การส่ือขอ้ความ  ตลอดจนรูปแบบของการส่ือขอ้ความใน

องคก์ร  บทบาทของการส่ือขอ้ความทางการบริหารในภาคเอกชนกบัรัฐบาล 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

บรรยาย 45 

ชัว่โมงต่อ 

ภาค

การศึกษา 

สอนเสริม 

สอนเสริมตาม

ความ 

ตอ้งการของ

นกัศึกษา 

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

90 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 

 รายบุคคล 

สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง  โดยอาจารยป์ระจาํรายวชิา  
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หมวดที ่4. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ทีต้่องพฒันา (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7) 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ ดงัน้ี 

- มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  

- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

- มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั 

ความสาํคญั  

- รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

 

1.2 วธีิการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารในองคก์รเอกชนและรัฐบาล 

- ใชก้ารสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งคาํถามหรือตอบคาํถาม หรือ 

   แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ 

- อภิปรายกลุ่ม 

- กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสท่ีสาขาวชิาฯ/คณะจดักิจกรรม 

  ต่างๆ  การมีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุสและอาจารย์ 

- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

            - นกัศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ ทีต้่องได้รับ (2.1, 2.2) 

-มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีศึกษา 

-สามารถวเิคราะห์ปัญหา อธิบาย ความรู้ทกัษะ 

2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอโครงงาน และมอบหมายใหค้น้ควา้หา ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3 วธีิการประเมินผล 

-  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

-  ทาํรายงานรายกลุ่ม  
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญา ทีต้่องพฒันา( 3.1,3.3 ) 

- สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน 

3.2 วธีิการสอน 

- บรรยาย 

- มอบหมายงานกลุ่ม 

- แบบฝึกหดั 

3.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

- รายงานกลุ่ม 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ทีต้่องพฒันา (4.1, 4.4, ) 

- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

-พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

กาํหนดเวลา       

4.2 วธีิการสอน 

- บรรยาย 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  

- การนาํเสนอรายงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการเขา้ชั้นเรียน 

- ประเมินความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 

- ใหน้กัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นความ 

  รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีต้่องพฒันา   

  -การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการเรียนและการทาํรายงาน (5.3, 5.4 ) 

5.2 วธีิการสอน 

- ใชP้owerPoint ท่ีน่าสนใจ ชดัเจน ง่ายต่อการติดตามทาํความเขา้ใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 

- การสอนโดยมีการนาํเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ให้ 

  นกัศึกษาเห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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5.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

- ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

- ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หมวดที ่5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1 แนะนาํรายวชิา  ขอบเขต

และกระบวนการเรียนการ

สอนการวดัผล 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

2 แนะนาํรายวชิา 

ความหมาย  ลกัษณะและ

ความสาํคญัขององคก์ร  

ประเภท 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

-  Powerpoint /แผน่ใส การเขียน

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

3 โครงสร้างองคก์ร    

 

 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

-  Powerpoint /แผน่ใส การเขียน

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

4 ระบบการส่ือสารในองคก์ร  

ประเภทของการส่ือสาร 

ทิศทางการไหลเวยีนของ

ข่าวสาร 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

-  Powerpoint /แผน่ใส การเขียน   

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

5 ปัจจยัในการสร้าง

บรรยากาศการส่ือสารของ

องคก์ร เทคโนโลยกีาร

ส่ือสาร พฤติกรรมของ

บุคคลในองคก์ร 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้

การบา้น 

Powerpoint /แผน่ใส การเขียน

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

6 ปัญหาและอุปสรรคในการ

ติดต่อส่ือสารในองคก์ร 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้

การบา้น 

-  Powerpoint /แผน่ใส การเขียน

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

7 สอบกลางภาค ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

8 รูปแบบการส่ือขอ้ความใน

องคก์ร 

การส่ือสารอวจันภาษา 

 

 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

-  Powerpoint /แผน่ใส การเขียน

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

9 การส่ือสารระหวา่งบุคคล

ในองคก์ร 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

-  Powerpoint /แผน่ใส การเขียน

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 
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สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

10 การส่ือสารกลุ่มในองคก์ร 4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

-  Powerpoint /แผน่ใส การเขียน

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

11 การส่ือสารดว้ยวาจา 

การส่ือสารดว้ยการเขียน 

4 อธิบาย  ฝึกหดัส่ือสารดว้ยการเขียน 

-  Powerpoint /แผน่ใส  

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

12 เทคโนโลยกีารส่ือสารใน

องคก์ร 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

Powerpoint /แผน่ใส การเขียน

อธิบาย 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

13 จริยธรรมทางการส่ือสาร

ในองคก์ร 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

-  Powerpoint /แผน่ใส  

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

14 รายงานกลุ่ม 

 

4 อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

การนาํเสนองาน 

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

15 รายงานกลุ่ม สรุปทบทวน 

ก่อนสอบ 
4 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นการ

นาํเสนองาน   

ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

16 สอบปลายภาค 4 แบบทดสอบ ผศ.ศศิธร  

เทียมถนอม 

 

 

2. แผนการประเมินการเรียนรู้ 

ผลการ 

เรียนรู้ 
วธีิการประเมินผลนักศึกษา 

สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การ 

ประเมินผล 

2.1,2.2,3.3 

2.1,2.2,3.3 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

  7 

16 

30 % 

40 % 

2.1,2.2,,3.1,,3.3, ,4.4 

,5.3, 5.4 

 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้  

การทาํและนาํเสนอรายงานกลุ่ม 

การทาํงานกลุ่มและเด่ียว 

การส่งงานตรงเวลาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
20% 

2.2, 2.3,4.3 

,5.3 

 

การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
10 % 
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หมวดที ่6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 

        การส่ือสารในองคก์าร  ช่ือผู้แต่ง ณฏัฐชุ์ดา  วจิิตรจามรี สํานักพมิพ์ / ปีทีพ่มิพ์ 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 

 

2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีสํ่าคัญ 

การบริหารการส่ือสารขององคก์าร   ช่ือผู้แต่ง  ไพโรจน์ วไิลนุช    สํานักพมิพ์ / ปีทีพ่มิพ์

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั/2557 

 

3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ที่แนะนํา 

• หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร และส่ือประเภทต่างๆ 

 

 

\ 

หมวดที ่7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  

ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนและเน้ือหา ในส่วนของ

จุดแขง็ท่ีใหค้งไวแ้ละจุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

2. การประเมินการสอน 

2.1  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 

2.2  ผลการอภิปราย การทาํกิจกรรมในชั้นเรียนและการทาํแบบฝึกหดั 

                         2.3  รายงานและผลงานของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

มีการนาํผลสรุปผลการจดัการเรียนการสอนในคร้ังท่ีผา่นมามาพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาปัจจุบนั 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

ใชม้าตรฐานผลสอบของนกัศึกษาโดยนาํระดบัผลการเรียนของนกัศึกษามาวเิคราะห์ร่วมกบั

ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค การเขา้ชั้นเรียนและรายงานใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

นาํผลงานและขอ้มูล คือ คะแนนจา กสอบ การทาํแบบฝึกหดั และรายงาน  มาวเิคราะห์รวม

กบัผลขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษา  

 


