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ค าน า 
 

มคอ.3 นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ด ำเนินกำรสอน ในรำยวิชำกำรจัด
โครงสร้ำงองค์กำรและกำรสื่อสำร รหัสวิชำ 3662103 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนไว้ 7 
หมวด ดังต่อไปนี้ หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและกำร
ด ำเนินกำร หมวด 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล หมวด 
6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน และหมวด 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
โดยในกำรจัดท ำ มคอ.3 นี้ค ำนึงถึงหัวข้อกำรสอนและ Learning Outcome ที่มีควำมสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ รวมทั้งกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้ด้วย 
 ผู้จัดท ำหวังว่ำ มคอ.3 ที่จัดท ำขึ้นจะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์เพ่ิมมำกข้ึน และขอขอบคุณ
มำ ณ โอกำสนี้ 

 
 
 
 

                                                                              หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต 
                                                                   คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

                      25 กรกฎำคม 2561 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป           4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์         5 
หมวด 3  ลักษณะและกำรด ำเนินกำร         5 
หมวด 4  กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ        5 
หมวด 5  แผนกำรสอนและกำรประเมินผล         9 
หมวด 6  ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน       15 
หมวด 7  กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ     15 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชำ 3662103 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย)  กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและกำรสื่อสำร 
                                          (ภำษำอังกฤษ)  Organization Structure and Communication  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต วิชำเฉพำะด้ำน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อ.รจนำ กวำงรัมย์ 
    อำจำรย์ผู้สอน อ.รจนำ กวำงรัมย์ ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภำคกำรศึกษำที่ 1/ ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    1 เมษำยน 2560 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวคิดและหลักกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและกำรสื่อสำร 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้บทบำทและหน้ำที่ของกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรทั้งในภำครัฐและเอกชน และ        

มีกำรจัดองค์กำรได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถวำงแผนกำรจัดกำรองค์กำร กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรจัดกำรอุปกรณ์

เครื่องใช้ สภำพแวดล้อม กำรบริหำรองค์กำรได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำร กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและกำรสื่อสำร 

ฝึกคิดวิเครำะห์ และจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ดีข้ึน 
2.2 เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และกำรท ำงำน

ในอนำคต 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร รูปแบบโครงสร้ำงองค์กำร 
ลักษณ ะและรูปแบบของกำรสื่ อสำร ทรัพยำกรที่ จ ำเป็ นส ำหรับระบบกำรสื่ อสำรในองค์กำร  
กลยุทธ์ของกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร และเครื่องมือในกำรสื่อสำรองค์กำรที่ประสบควำมส ำเร็จ  

Meanings, significance, concepts regarding the organization structure establishment, 
organization structure form, character and form of communication, essential resource in 
communication system in organization, internal organization communication strategy, 
communication tool in successful organization 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย 45 ชั่วโมง 
ต่อภำคกำรศึกษำ 

ตำมควำมต้องกำร 
ของนักศึกษำเฉพำะรำย 

ไม่มี 90 ชั่วโมงต่อ 
ภำคกำรศึกษำ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
     อำจำรย์ผู้สอนก ำหนดวัน เวลำในกำรให้ค ำปรึกษำ (Office Hour) สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมง และประกำศให้
ผู้เรียนทรำบ นอกจำกนั้นยังอนุญำตให้นักศึกษำติดต่อผ่ำนโทรศัพท์ และ e-mail ด้วยโดยบอกหมำยเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทรำบ 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ 

1.1.1 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ เข้ำใจผู้ อ่ืน เข้ำใจโลก และเคำรพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้  

  1.1.2 มีจิตส ำนึกท่ีค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
  1.1.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในคุณค่ำแห่งวิชำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ  

1.1.4 มีควำมพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกัน 
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   1.2 วิธีกำรสอน 
         อธิบำย ยกตัวอย่ำงสอดแทรกในเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้องและก ำหนดให้นักศึกษำอภิปรำยตำมแนว
ปฏิบัติที่ดีและเหมำะสม 
  1.2.1 ก ำหนดให้นักศึกษำหำตัวอย่ำงที่เก่ียวข้องที่ชื่นชอบมำน ำเสนอและร่วมกันอภิปรำย 
  1.2.2 ศึกษำจำกกรณีตัวอย่ำงในประเด็นทำงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและ
กำรสื่อสำรในองค์กำร 
   1.3 วิธีกำรประเมินผล 

1.3.1 พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย 
1.3.2 ประเมินผลจำกพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยในชั้นเรียน 
1.3.3 ประเมินกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ  

2. ความรู้ 
    2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ         

 2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำร 
     2.1.2 มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำน        

กำรจัดกำร รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก 
    2.1.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร 
กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ใน
ปัจจุบัน 
    2.2 วิธีกำรสอน 
          2.2.1 กำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีควำมรู้ และควำมเข้ำใจในทฤษฎีด้ำน
กำรจัดกำร 

2.2.2 บรรยำย อภิปรำย กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอรำยงำน กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ กำรแสดง
บทบำทสมมติ กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ และมอบหมำยให้ค้นคว้ำหำบทควำม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ำมำ
สรุปและน ำเสนอ 
   2.3 วิธีกำรประเมินผล 

2.3.1 ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรทดสอบย่อย 
2.3.2 กำรน ำเสนองำนหน้ำชั้น กำรอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วม กำรตอบค ำถำม 

จำกกรณีศึกษำ 
2.3.3 กำรสอบกลำงภำค และปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักกำรและทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้

หลักทฤษฎี 
2.3.4 กำรรำยงำนผลกำรศึกษำค้นคว้ำ โดยกำรน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน และเอกสำรรำยงำน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทำงปัญญำท่ีต้องพัฒนำ 

    3.1.1 สำมำรถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจำกหลำยแหล่งได้ด้วยตนเอง มีควำมคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือให้ได้สำรสนเทศที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21  
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 3.1.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำ
และประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม 

 3.1.3 มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจ 
และสำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 

 3.1.4 สำมำรถคิดค้นทำงเลือก วิเครำะห์ทำงเลือกและผลกระทบจำกทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำน มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  
   3.2 วิธีกำรสอน 

3.2.1 กำรสอนแบบกำรบรรยำย อภิปรำยกลุ่มโดยเน้นให้อธิบำยหลักกำรเหตุผล  
3.2.2 กำรสอนโดยใช้กรณีศึกษำด้ำนกำรจัดกำรในบริบทที่หลำกหลำย และน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
3.2.3 ร่วมกันอภิปรำยในหัวข้อที่จะเรียน ผู้สอนสรุปแนวคิดและบรรยำยเพ่ิมเติมในหัวข้อดังกล่ำว

ตลอดจนมอบหมำยให้นักศึกษำท ำกรณีศึกษำเพ่ือฝึกวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ และกำรน ำเสนอผลงำน และ
กำรอภิปรำยกลุ่ม 
   3.3 วิธีกำรประเมินผล 

3.3.1 สังเกตพฤติกรรมกำรแก้ปัญหำ 
3.3.2 กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยเน้นข้อสอบที่มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

หรือวิเครำะห์แนวคิดเก่ียวกับกำรจัดกำร 
3.3.3 ประเมินรำยงำน กำรน ำเสนอผลงำน และกำรตอบค ำถำมของนักศึกษำ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ 

   4.1.1 สำมำรถแสดงควำมเป็นกัลยำณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน และแสดงควำมรับผิดชอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกระท ำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

    4.1.2 สำมำรถแสดงควำมคิดริเริ่มและควำมเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำควำมรู้ และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  4.1.3 สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภำวะผู้น ำ ผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 
และมีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม 

 4.1.4 มีควำมเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่ำงสร้ำงสรรค์
ตระหนักและเข้ำใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอำศัยอยู่รวมทั้งเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม และ
สำมำรถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม 

4.2 วิธีกำรสอน 
4.2.1 มอบหมำยงำนทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม 
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มท่ีมีกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
4.2.3 กำรน ำเสนอผลงำน 

    4.3 วิธีกำรประเมินผล 
4.3.1 ประเมินจำกกำรควำมตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียนและกำรส่งงำน 
4.3.2 กำรตอบข้อซักถำมของผู้สอน 
4.3.3 สังเกตกำรณ์น ำเสนอผลงำน 
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4.3.4 สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนเป็นทีมของผู้เรียนในระหว่ำงที่ท ำงำนร่วมกันและกำรติดต่อ
ประสำนงำน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ 

5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 
และตัดสินใจในกำรด ำเนินชีวิต 

 5.1.2 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จ ำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5.1.3 สำมำรถใช้ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลที่

แตกต่ำงกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
  5.1.4 สำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม มำใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรแปล

ควำมหมำย และกำรสื่อข้อมูล 
    5.2 วิธีกำรสอน 

5.2.1 มอบหมำยงำนเป็นกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษำศึกษำค้นคว้ำในกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจำกเว็บไซต์และจำกเอกสำรต่ำงๆ 

5.2.2 ฝึกวิเครำะห์สภำพปัญหำ และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำร 
5.2.3 ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอผลงำน เชิงวิเครำะห์จำกกรณีศึกษำ หรืองำนที่มอบหมำยโดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
    5.3 วิธีกำรประเมินผล 

5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง และกำรเขียน 
5.3.2 ตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 
5.3.3 ตรวจผลงำน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 - หัวข้อการสอน 
แนะน ำเกี่ยวกับรำยละเอียดของ
รำยวิชำกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร
และกำรสื่อสำร เกณฑ์กำรวัด
และกำรประเมินผล 
- Learning Outcome  
ผู้เรียน เรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลและกระบวนกำร 
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน  

3 
 

1. แนะน ำวิธีกำรเรียนกำรสอน 
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหำ 
3. บรรยำยควำมรู้พื้นฐำน  
4. กำรเรียนรู้จำกสภำพกำรจริง โดย
ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำ ข้อมูลตำมควำมสนใจ 
และควำมถนัดของตนเองจำกแหล่งข้อมูล 
ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภำษณ์ 
จำกสถำนที่จริง ตำมประเด็นกรอบควำมรู้
ที่ผู้สอนก ำหนด  

1. ต ำรำ 
2. PowerPoint  
3. รำยละเอียดของ
รำยวชิำ (มคอ.3) 
4. เอกสำรที่ เกี่ยวกับ
แนวคิดหลักที่ต้องกำร
ให้เกิดกำรเรียนรู้  

ข้อ 1.1 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

2 - หัวข้อการสอน 
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของ
กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร 
- Learning Outcome 
ผู้เรียน เรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลและกระบวนกำร 
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน  

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ 
2. เนื้อหำบรรยำยควำมรู้พ้ืนฐำน  
3. กำรเรียนรู้จำกสภำพกำรจริง โดย
ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำ ข้อมูลตำมควำมสนใจ 
และควำมถนัดของ ตนเองจำกแหล่งข้อมูล 
ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภำษณ์ 
จำกสถำนที่จริง ตำมประเด็นกรอบควำมรู้
ที่ผู้สอนก ำหนด 

1. PowerPoint 
2. เอกสำรที่ เกี่ยวกับ
แนวคิดหลักที่ต้องกำร
ให้เกิดกำรเรียนรู้ 

ข้อ 1.1  อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

3 - หัวข้อการสอน 
แนวคิดเก่ียวกับกำรจัดโครงสร้ำง
องค์กำร 
 - Learning Outcome 
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ และค ำตอบตำมหลัก 
วิชำกำร  

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ ร่วมกันหำค ำตอบ 
น ำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน และร่วม
อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น  
 

1. PowerPoint  
2. กรณีศึกษำ 

ข้อ 1.1 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

4 - หัวข้อการสอน 
แนวคิดเก่ียวกับกำรจัดโครงสร้ำง
องค์กำร (ต่อ) 
 - Learning Outcome 
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ และค ำตอบตำมหลัก 
วิชำกำร  

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ ร่วมกันหำค ำตอบ 
น ำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน และร่วม
อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น  
 

1. PowerPoint  
2. กรณีศึกษำ 

ข้อ 1.1 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

5 - หัวข้อการสอน 
รูปแบบโครงสร้ำงองค์กำร 
- Learning Outcome 
ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้จำก
แผนที่ควำมคิดท ำให้จับประเด็นและ
เข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำยขึ้น 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและค้นคว้ำข้อมูลที่
เกี่ยวกับสำระกำรเรียนรู้ โดยสรุปเป็น 
Mind Map น ำเสนอหน้ำชั้นเรียน พร้อม
ทั้งร่วมกันสรุปประเด็นที่ส ำคัญของกำร
เรียนรู้ 

1. PowerPoint 
2. ใบงำน 

ข้อ 1.1 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

6 - หัวข้อการสอน 
รูปแบบโครงสร้ำงองค์กำร (ต่อ) 
- Learning Outcome 
ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้จำก
แผนที่ควำมคิดท ำให้จับประเด็นและ
เข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำยขึ้น 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและค้นคว้ำข้อมูลที่
เกี่ยวกับสำระกำรเรียนรู้ โดยสรุปเป็น 
Mind Map น ำเสนอหน้ำชั้นเรียน พร้อม
ทั้งร่วมกันสรุปประเด็นที่ส ำคัญของกำร
เรียนรู้ 

1. PowerPoint 
2. ใบงำน 

ข้อ 1.1 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

7 - หัวข้อการสอน 
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำร
สื่อสำร 
- Learning Outcome 
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ และค ำตอบตำมหลัก 
วิชำกำร 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ ร่วมกันหำค ำตอบ 
น ำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน และร่วม
อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น  
 

1. PowerPoint  
2. กรณีศึกษำ 

ข้อ 1.1 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

8 - หัวข้อการสอน 
แนวคิดเก่ียวกับกำรสื่อสำร 
- Learning Outcome 
ผู้เรียนไดป้ระสบกำรณ์ที่จะน ำไป
แก้ไขปัญหำและสถำนกำรณ์จริงใน
ชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้กำรแสดงออก 
ฝึกวำงแผนกำรท ำงำนร่วมกัน เข้ำใจ
ควำมรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของ
ตนเองและของผู้อื่น 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ ร่วมกันหำค ำตอบ 
น ำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน และร่วม
อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น  
 

1. PowerPoint  
2. กรณีศึกษำ 

ข้อ 1.1 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

9 - หัวข้อการสอน 
แนวคิดเก่ียวกับกำรสื่อสำร (ต่อ) 
- Learning Outcome 
ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ ค้นหำค ำตอบ
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ร่วมกันสรุปผลกำร
แก้ปัญหำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่ง
ที่ได้จำกกำรลงมือแก้ปัญหำ  

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหำที่เกิดขึ้นจริงใน
กำรท ำงำนหรือที่ เกิดขึ้นกั บบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์และ
หำทำงแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น โดยกำร บูรณำ
กำรควำมรู้ที่ได้เรียนกับประสบกำรณ์ตรง
หรือสืบเสำะหำควำมรู้เพิ่มเติม 

1. PowerPoint  
2. ประเด็นปัญหำ/  
สถำนกำรณ์ปัญหำ  

ข้อ 1.1 1.2 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

10 - หัวข้อการสอน 
ลักษณะและรูปแบบของกำรสื่อสำร 
- Learning Outcome 
ผู้เรียนไดฝ้ึกกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 
และค ำตอบตำมหลัก วิชำกำร  
 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. ผู้สอนน ำเสนอประเด็น ปัญหำที่เร้ำให้
ผู้เรียน เกิดกำรคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน 
ตอบค ำถำมอย่ำงหลำกหลำย  
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรำยหรือ
ค้นคว้ำเพ่ิมเติมเพ่ือหำค ำตอบที่เป็นไป
ได้มำกท่ีสุด ช่วยกันเลือกค ำตอบที่ดีที่สุด 
และสรุปค ำตอบที่เด่นชัดที่สุด  

1. PowerPoint  
2. โจทย์/ประเด็น
ปัญหำ  
 

ข้อ 1.1 1.2 1.3 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

11 - หัวข้อการสอน 
ลักษณะและรูปแบบของกำรสื่อสำร 
(ต่อ) 
- Learning Outcome 
ผู้เรียน เรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
และกระบวนกำร แลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. กำรเรียนรู้จำกสภำพกำรจริง โดย
ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำ ข้อมูลตำมควำมสนใจ 
และควำมถนัดของ ตนเองจำกแหล่งข้อมูล 
ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภำษณ์ 
จำกสถำนที่จริง ตำมประเด็นกรอบควำมรู้
ที่ผู้สอนก ำหนด 

1. PowerPoint 
2. กรณีศึกษำ 

ข้อ 1.1 1.2 1.3 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

12 - หัวข้อการสอน 
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นส ำหรับระบบกำร
สื่อสำรในองค์กำร 
- Learning Outcome 
ผู้เรียน เรียนรู้จำกกำร ค้นคว้ำข้อมูล
และกระบวนกำร แลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ และให้นักศึกษำศึกษำ
ตัวอย่ำงจำกคลิปวิดีโอ 
3. กำรเรียนรู้จำกสภำพกำรจริง โดย
ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำ ข้อมูลตำมควำมสนใจ 
และควำมถนัดของ ตนเองจำกแหล่งข้อมูล 
ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภำษณ์ 
จำกสถำนที่จริง ตำมประเด็นกรอบควำมรู้
ที่ผู้สอนก ำหนด 

1. PowerPoint 
2. คลิปวิดีโอ  
3. ใบงำน 

ข้อ 1.1 1.2 1.3 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

13 - หัวข้อการสอน 
กลยุทธ์ของกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กำร 
- Learning Outcome 
ผู้เรียนไดฝ้ึกกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 
และค ำตอบตำมหลัก วิชำกำร  
 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. ผู้สอนน ำเสนอประเด็น ปัญหำที่เร้ำให้
ผู้เรียน เกิดกำรคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน 
ตอบค ำถำมอย่ำงหลำกหลำย  
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรำยหรือ
ค้นคว้ำเพ่ิมเติมเพ่ือหำค ำตอบที่เป็นไป
ได้มำกท่ีสุด ช่วยกันเลือกค ำตอบที่ดีที่สุด 
และสรุปค ำตอบที่เด่นชัดที่สุด  

1. PowerPoint  
2. โจทย์/ประเด็น
ปัญหำ  
 

ข้อ 1.1 1.2 1.3 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

14 - หัวข้อการสอน 
กลยุทธ์ของกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กำร (ต่อ) 
- Learning Outcome 
ผู้เรียน เรียนรู้จำกกำร ค้นคว้ำข้อมูล
และกระบวนกำร แลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหำที่เกิดขึ้นจริงใน
กำรท ำงำนหรือที่เกิดข้ึนกับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์และ
หำทำงแก้ปัญหำที่เกิดข้ึน โดยกำร บูรณำ
กำรควำมรู้ที่ได้เรียนกับประสบกำรณ์ตรง
หรือสืบเสำะหำควำมรู้เพ่ิมเติม 

1. PowerPoint  
2. ประเด็นปัญหำ/  
สถำนกำรณ์ปัญหำ 

ข้อ 1.1 1.2 1.3 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 
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สัปดำห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

ผู้สอน 
(ระบุล ำดับ) 

15 - หัวข้อการสอน 
เครื่องมือในกำรสื่อสำรองค์กำรที่
ประสบควำมส ำเร็จ 
- Learning Outcome 
ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ ค้นหำค ำตอบ
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ร่วมกันสรุปผลกำร
แก้ปัญหำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่ง
ที่ได้จำกกำรลงมือแก้ปัญหำ 

3 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำ 
2. บรรยำยเนื้อหำ 
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหำที่เกิดขึ้นจริงใน
กำรท ำงำนหรือที่ เกิดขึ้นกับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์และ
หำทำงแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น โดยกำร บูรณำ
กำรควำมรู้ที่ได้เรียนกับประสบกำรณ์ตรง
หรือสืบเสำะหำควำมรู้เพิ่มเติม 

1. PowerPoint  
2. ประเด็นปัญหำ/  
สถำนกำรณ์ปัญหำ  

ข้อ 1.1 1.2 1.3 อ.รจนำ  
กวำงรัมย์ 

16 สอบปลายภาค  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 1.1.1. 1. กำรเข้ำชั้นเรียน กำรแต่งกำย สัปดำห์ที่ 1-15 5% 
2 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

2.1.2, 3.1.2 
1. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ในชั้นเรียน เช่น กำรอภิปรำย 
ตอบค ำถำม งำนที่มอบหมำย 

สัปดำห์ที่ 1-15 
 

10% 

3 2.1.2, 2.1.3, 3.1.2, 
3.1.4 

1. สอบกลำงภำค/ทดสอบย่อย 
2. สอบปลำยภำค 

สัปดำห์ที่ 8 
สัปดำห์ที่ 16 

10% 
40% 

4 2.1.2, 2.1.3, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 4.1.2, 
4.1.4, 5.1.2, 5.1.3 

1. กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
ประเด็นข่ำว บทวิเครำะห์ และ
กำรน ำเสนองำน 

สัปดำห์ที่  
1-4, 7-11 

15% 

5 1.1.2, 2.1.2, 2.1.3, 
3.1.2, 3.1.4, 4.1.2, 
4.1.4, 5.1.2, 5.1.3 

1. กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม  
รำยงำนกลุ่ม 
2. กำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม 

สัปดำห์ที่ 12-14 
สัปดำห์ที่ 15 

15% 
5% 

รวมทั้งสิ้น 100% 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

อัมพร ธ ำรงลักษณ์. (2556). องค์การ ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ
จุฬำ. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
http://www.arit.dusit.ac.th/ 

    เว็บไซต์ส ำนักหอสมุดของสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีผลงำนวิจัย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

http://www.arit.dusit.ac.th/ 
    เว็บไซต์ส ำนักหอสมุดของสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีผลงำนวิจัย 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน 
    1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
 2.1 ผลกำรวิเครำะห์กรณีตัวอย่ำง 
    2.2 รำยงำนกำรค้นคว้ำต่ำงๆ ที่มอบหมำย 
    2.3 กำรน ำเสนอผลงำน และกำรตอบค ำถำมของนักศึกษำ 

http://www.arit.dusit.ac.th/
http://www.arit.dusit.ac.th/
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    2.4 ผลกำรสอบปลำยภำค 
3. การปรับปรุงการสอน     
 น ำผลกำรประเมินของภำคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีกำรศึกษำถัดไปให้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 
 4.2 กำรพิจำรณำข้อสอบปลำยภำคโดยคณะกรรมกำรระดับหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 หลักสูตรมีระบบกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ
ที่เรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนของหลักสูตร กำรรำยงำน
รำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอนหลังกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนรับผิดชอบในกำรทบทวน
เนื้อหำที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรสอน และน ำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป 

 


