
รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา     2512718   อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
2. จ านวนหน่วยกิต     3 (3-0-6)     หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ศุภมิตร   บัวเสนาะ 
    อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์ศุภมิตร   บัวเสนาะ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน    ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2560  / ชั้นปีที่ 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
8. สถานที่เรียน          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่  15  กรกฎาคม  2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในอุตสาหกรรมสัมพันธ์   
2)   เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจน าเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์           

1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในการเป็นนักอุตสาหกรรมสัมพันธ์ที่ดี   
2)   เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อกระบวนการท างานด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม   

1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถรู้วิธีการแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์  
2)   เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

 
 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์  โดยมีการวางแผนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้สอนควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันในการเรียนการสอนและให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น    อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีความ
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
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สามารถด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการของอุตสาหกรรมสัมพันธ์   มีทักษะในการเจรจาต่อรองด้านอุตสาหกรรม
สัมพันธ์เชิงบวก และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมในอนาคตได้ 
 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการท างาน  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริหารจัดการกับข้อเรียกร้อง

และข้อพิพาทแรงงาน กระบวนการเจรจาต่อรอง การให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในการท างาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ  การจัดสวัสดิการ การบริหารจัดการของสหภาพแรงงาน  การบริหาร
ค่าจ้างและเงินเดือน บริบทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน ได้แก่ กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์  การ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ความปลอดภัยในการท างาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งความรู้เพ่ิมเติมในด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและวินัยของ
ภาครัฐ 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45  ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   
 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาและในกรณีมีเหตุ
จ าเป็น 

ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง 90
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทาง  WEB  SITE   ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์        
 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 - นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการเป็นนักอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
 - นักศึกษาต้องมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของการเป็นนัก

อุตสาหกรรมสัมพันธ์ ตลอดจนการการเข้าชั้นเรียน ส่งงาน และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
- นักศึกษาต้องมีความเสียสละ ซื่อสัตย์และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
- นักศึกษาจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพนักอุตสาหกรรมสัมพันธ์ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์    
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  1.2 วิธีการสอน 
- การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนสอนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบรรยาย การท า

กิจกรรมในชั้นเรียน การท าแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ผู้สอนมอบหมาย 
- การยกย่องนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในประเด็นของสิ่ งที่ต้องพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  ในข้อ 1  
 

  1.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน  ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย จาก

การสังเกตในชั้นเรียน พิจารณาถึงความตรงต่อเวลาจากการส่งงานที่มอบหมาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้น
เรียน 

- ประเมินจากการพูดคุย สนทนากับนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการทั้งรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือในชั้นเรียน 
ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อมีโอกาส 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- นักศึกษาจะต้องรู้มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการในการบริหารจดัการงานอตุสาหกรรมสมัพนัธ์

โดยมองในมิตทิางหลกัการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ท่ีจะน ามาประยกุต์ใช้ในงานอตุสาหกรรม 
- นักศึกษาจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือใช้ใน

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
  2.2 วิธีการสอน 

-   อภิปราย การท ากิจกรรมในชั้นเรียน การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  
-   การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าแบ่งกลุ่มศึกษา ระดมสมองอภิปราย ประชุมกลุ่ม และการศึกษาค้นหว้า

พร้อมน าเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย์จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การบรรยายประกอบเอกสารและใช้ Power Point Presentation  

    2.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากสอบข้อเขียนที่ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ตาม

สาระความรู้ที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด น าเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน การท า
กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ความรู้จาก
บทเรียนได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
รวมถึงการน าความรู้ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้จริงในองค์การ 
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    3.2 วิธีการสอน 
         - ใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จ าลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

- เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาฝีกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง(จ าลอง)ตามขั้นตอนที่ได้เรียนรู้มารวบรวมเป็นรายงาน 
และน าเสนอผลงาน พร้อมอภิปรายกลุ่มโดยการให้ข้อเสนอจากผู้สอน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากสอด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ตามสาระความรู้

ที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด น าเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

- นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 

- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน 

- นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 
- นักศึกษาจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
- นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้เพ่ือที่จะได้น าไป

ต่อยอดต่อในการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ในการพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  4.2 วิธีการสอน 
- จัดการเรียนการสอนที่ เน้นการท ากิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์กรณีตัวอย่างในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานร่วมกัน การติดต่อประสานงานกับบุคคล
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการมอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม การน าเสนอรายงาน 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออในการน าเสนองาน ความร่วมมือกันในการท างานกลุ่ม จากการสังเกต

ในชั้นเรียน พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน และความมีส่วนร่วมของผลงานของตนเองในกลุ่ม 
- ประเมินจากผลงานทีอ่อกมาจากการท างานร่วมกัน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- นักศึกษาจะต้องมีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดคุยปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย 
     5.2 วิธีการสอน 
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- มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนนอกเวลาเพ่ือฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้ถูกต้อง สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ได้อย่างช านาญ 

- น าเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากรายงานที่น าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี การอภิปรายกลุ่ม และวิธีการอภิปราย 
 
 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /  
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 กล่าวน าเนื้อหา แนวทางในการเรียน
การสอนและท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 1  : บทน า 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ 
- วิวัฒนาการทางแนวคิดใน
กระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
- จรรยาบรรณของนักอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ 

3 1.  ชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน 
เนื้อหารายวิชา รวมทั้งวิธีและ
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  
2.  ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
3.  การสอนโดยการบรรยาย   
เกี่ยวกับ  บทน าของอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ 

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
 

2 บทที่ 1 (ต่อ)  :  บทน า 
1.  หน้าที่ของนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การกับงานด้าน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
2.  ความส าคัญของอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ 
3.  แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ในประเทศ  

3 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การระดมสมองเพ่ือหาแนวทาง
ปฏิบัติในการส่งเสริมแรงงาน
สัมพันธ์ในประเทศ 
4. การใช้กรณีศึกษา เรื่อง 
“แรงงานกับความยุติธรรมในการ
จ้างงาน” 

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

3 บทที่ 2  :  พฤติกรรมของบุคคลใน
การท างาน  (ครั้งที่  1) 
1. แนวความคิดเก่ียวกับงาน การ
ท างาน ชีวิตการท างาน 
2. การวิเคราะห์งาน และสิ่งที่มี

3 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การใช้เทคนิคการสอนแบบ

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
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ผลกระทบกับการท างาน 
3. สิ่งที่มีผลกระทบกับการท างาน 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน อุบัติเหตุ
และความปลอดภัยในการท างาน 
4. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
 

ร่วมมือประสานใจเพ่ือวิเคราะห์
ภาพยนตร์ เรื่อง ชีวิตกับการ
ท างาน 
4. การศึกษากรณีตัวอย่าง เรื่อง 
ความปลอดภัยในการท างาน  อา-
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

4 บทที่ 2  :  พฤติกรรมของบุคคลใน
การท างาน  (ครั้งที่  2) 
1.  ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับ
ค่าจ้าง สวัสดิการ และความพึงพอใจ
ในการท างาน ได้แก่ ทฤษฎีสองปัจจัย 
ความยุติธรรม และความคาดหวัง 
2. ความเกี่ยวข้องกันระหว่างผลผลิต
กับค่าตอบแทน 
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

3 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง สิ่งล่อใจ
และความพึงพอใจในการท างาน 
4. การศึกษากรณีตัวอย่าง เรื่อง
ค่าจ้างและสวัสดิการ 

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

5-6 บทที่ 2  :  พฤติกรรมของบุคคลใน
การท างาน  (ครั้งที่  3 - 4) 
1.  การคุ้มครองแรงงาน สภาพการ
จ้าง และข้อบังคับในการท างาน 
ค่าชดเชยและการเลิกจ้าง 
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
3. บุคคลในองค์การ และลักษณะ 

6 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การศึกษากรณีตัวอย่าง เรื่อง 
การคุ้มครองแรงงานและสภาพ
การจ้าง 

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

 โครงสร้างขององค์การ    
7-8 บทที่  3  :  กองทุนที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมสัมพันธ์ (ครั้งที่  1 - 2) 
1.  กองทุนประกันสังคมและ
พระราชบัญญัติประกันสังคม  
2. กองทุนเงินทดแทนและ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  
3. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

6 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง กองทุน
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

9 สอบกลางภาค ( ใช้เวลา 1 ชัว่โมง) 
บทที่ 4  :  อุตสาหกรรมสัมพันธ์และ
การร่วมเจรจาต่อรอง (ครั้งที่  1) 

 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
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1. บทบาท หน้าที่ของนายจ้างและ
ลูกจ้างในกระบวนการอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ 

น าเสนอโดย Powerpoint 
 

10 บทที่ 4  :  อุตสาหกรรมสัมพันธ์และ
การร่วมเจรจาต่อรอง (ครั้งที่  2) 
1.  สถานภาพในองค์การอุตสาหกรรม 
สหภาพแรงงาน และองค์การรัฐบาล 
2.  องค์การของลูกจ้าง องค์การของ
นายจ้าง แรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี 
3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 

3 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การศึกษากรณีตัวอย่าง เรื่อง 
ข้อเรียกร้องตามสภาพการจ้าง...
เป็นธรรมหรือไม่ 

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

11 บทที่ 4  :  อุตสาหกรรมสัมพันธ์และ
การร่วมเจรจาต่อรอง (ครั้งที่ 3) 
1. การเจรจา ศิลปะการต่อรอง และ
การท าข้อตกลงหลังสิ้นสุดการเจรจา 
2.  แรงงานสัมพันธ์แบบไตรภาคี 
3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์(ต่อ) 
กิจกรรม : การน าเสนอรายงาน 

3 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การใช้บทบาทสมติ เรื่อง การ
ร่วมเจรจาต่อรองแบบทวิภาคี 
4. การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง สิทธิ
ของในการยื่นข้อเรียกร้อง 

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

12-13 สอบปากเปล่า (ใช้เวลาครั้งละ 1 ช่ัวโมง) 
บทที่ 5  :  ข้อพิพาทแรงงานและการ
ระงับข้อพิพาทแรงงาน (ครั้งที่ 1 – 2) 
1. ข้อพิพาทแรงงาน การระงับข้อ
พิพาท การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาด 
2. เครื่องมือของแรงงานสัมพันธ์ การ
ปิดงานและนัดหยุดงาน  

3 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การระดมสมองเพ่ือหาแนวทาง
ที่จะใช้ระงับข้อพิพาทแรงงานด้วย
วิธีที่สร้างสรรค์  

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

14-15 บทที่ 6  :  กระบวนการพิจารณาคดี
แรงงาน (ครั้งที่ 1 – 2) 
1. กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน
และกรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 
2. หลักการวินิจฉัยและการอุทธรณ์ใน
คดีท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน 
3. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

3 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ์ 
2. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอโดย Powerpoint 
3. การศึกษากรณีตัวอย่าง เรื่อง 
คดีแรงงานที่เก่ียวข้องกับการเลิก
จ้างไม่เป็นธรรม 

อ.ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

16 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ 
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เรียนรู้ ประเมิน ประเมินผล 
1 1.1 – 1.3 การใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 

การตอบค าถามในชั้นเรียน 
การปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การใช้แบบประเมินความรับผิดชอบในงาน 

1 - 15 
1 - 15 
1 - 15 

15 

 
        20% 

2 2.1 – 2.3 การอภิปรายและน าเสนองาน 
ความพยายามในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การสอบกลางภาค  
สอบปลายภาค   

2-8 และ 10-15 
2-8 และ 10-15 

9 
16 

5% 
5% 
20% 
30% 

3 3.1 – 3.3 การอภิปรายและน าเสนองาน 
ความพยายามในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การสอบปากเปล่า  

2-8 และ 10-15 
2-8 และ 10-15 

12-13 

เกณฑ์ร่วมกับ
กิจกรรมที่ 2 

10% 
4 4.1  – 4.3 การอภิปรายและน าเสนองาน 

ความพยายามในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
2-8 และ 10-15 
2-8 และ 10-15 

เกณฑ์ร่วมกับ
กิจกรรมที่ 2 

5 5.1  – 5.3 การอภิปรายและน าเสนองาน 
ความพยายามในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การจัดท ารายงานและน าเสนอ 

2-8 และ 10-15 
2-8 และ 10-15 
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เกณฑ์ร่วมกับ
กิจกรรมที่ 2 

10% 
*ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถตรวจสอบได้ภายใน 1 ปี
การศึกษา 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
อุตสาหกรรมสัมพันธ์  อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   (2558) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา และพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายแรงงาน 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรม การน าเสนอแนวคิด และ
ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมิน
รายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา  



 ( 8 ) 

2.2  การสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2.3  ผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

3.1  น าผลการประเมินตามข้อที่ 2 ในหมวดที่ 7 มาปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวถัดไป 
3.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะโดยจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ในรายวิชา 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
 4.1  พิจารณาข้อสอบว่าครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาควบคู่กับแนวการสอน 
 4.2  ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล 
 4.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือรับรองผลคะแนนของผู้เรียน 
 4.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาจัดการทวนสอบประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน คือ การน าเอาผลการวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลการสอนด้วยวิธีศึกษากรณี
ตัวอย่างที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแรงงานสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2559 มาเป็นแนวทางในการทบทวนและ
วางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
 


