รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
2512718 อุตสาหกรรมสัมพันธ

3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต และอยูในหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาบังคับ)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในอุตสาหกรรมสัมพันธ
2) เพื่อใหผูเรียนเขาใจนําเอาความรูม าประยุกตใชในงานดานอุตสาหกรรมสัมพันธ
1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1) เพื่อใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในการเปนนักอุตสาหกรรมสัมพันธที่ดี
2) เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการทํางานดานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1) เพื่อใหผูเรียนสามารถรูวิธีการแกปญ
 หาทางดานอุตสาหกรรมสัมพันธ
2) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทางดานอุตสาหกรรมสัมพันธ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาจากรายวิชาแรงงานสัมพันธใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณและเปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปนอุตสาหกรรมสัมพันธ โดยมีการวางแผนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยผูสอนควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เปนปจจุบันในการเรียนการสอนและใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ งมีการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับ ธรรมชาติของ
ผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานดานอุตสาหกรรมสัมพันธ สามารถรูวิธีในดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการของอุตสาหกรรมสัมพันธ มีทักษะในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธเชิงบวก และสมามารถนํา
ไปใชในวิชาชีพดานอุตสาหกรรมในอนาคตได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน การรับเรื่องราวรองทุกข การบริหารจัดการกับขอเรียกรอง
และขอพิพาทแรงงาน กระบวนการเจรจาตอรอง การใหคําปรึกษาแกบุคลากรในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน ความสัมพันธของบุคคลในองคการ การจัดสวัสดิการ การบริหารจัดการของสหภาพแรงงาน การบริหาร
คาจางและเงินเดือน บริบททีเ่ กี่ยวของกับกฎหมายแรงงาน ไดแก กฎหมายการคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ปญหาและวิธีการแกปญหาดานแรงงานสัมพันธ รวมทัง้ ความรูเพิ่มเติมในดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและวินัยของ
ภาครัฐ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ ตามความตองการของ
ภาคการศึกษา
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจําเปน

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
การศึกษาดวยตนเอง 90
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง WEB SITE ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
(1)

1.1 ผูเรียนมีความฉลาดทางคุณธรรม Moral Quotient (MQ)
1.2 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออุตสาหกรรมสัมพันธ และใชความรูเกี่ยวกับกระบวนการอุตสาหกรรม
สัมพันธ อยางมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
1.3 ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีภายในชั้นเรียนได
2) มีพฤติกรรมทีม่ ีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และมีวินัยในตนเอง เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับ
ตาง ๆ ของสังคม
2.1 ผูเรียนเขาใจบทบาทหนาที่ของนักอุตสาหกรรมสัมพันธ
2.2 ผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย การรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง การปฏิบัติตนเมื่ออยูร วมกับผูอื่น
ในสังคม การเปนผูนําและผูตามที่ดีมีวินัย ทั้งตอตนเองและตอสังคม รูจ ักเสียสละ มีความซื่อสัตยสจุ ริต
2.3 นักศึกษาสามารถกระบวนการทางดานอุตสาหกรรมสัมพันธ โดยมีความรับผิดชอบผลตอการ
ดําเนินการดังกลาว
3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3.1 นักศึกษาสามารถใชทฤษฎีการเรียนรูมาประยุก ตในกระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมมนุษยในองคการ
3.2 นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเปนประชาธิปไตยและสามารถแกไขขอขัดแยง มีภาวะความ
เปนผูนําและผูตาม
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
4.1 นักศึกษาเขาใจ และสามารถดําเนินกิจกรรมทางดานอุตสาหกรรมสัมพันธตามบรรทัดฐานทางสังคม
ไมวาจะเปน กฎหมายแรงงาน ระเบียบขอบังคับ สภาพการจาง อนุสัญญา และคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของสังคม
4.2 นักศึกษารูจักและตระหนักถึงการรักษาความลับโดยเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบประกอบการบรรยายพรอม
ยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใหนักศึกษาไดใชก ระบวนการ
เรียนรูจากการวิเคราะหจากศึกษากรณีตัวอยาง (Case Study) รวมทั้งใชรูปแบบการศึกษาอื่นๆ รวมดวย ไดแก
1) อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของสมาชิกโดยการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมมีสมาชิกประมาณ 6-12 คน ซึ่ง
มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดประสบการณการเรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมี
ผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูด ําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนสงเสริมประชาธิปไตยเพราะมีสวนชวยใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณสมบัติที่ดี
เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม
การมีสัมพันธภาพใหม การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2) การสอนแบบร วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงให
นักศึกษารวมมือกันทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการดําเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้นเรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปน
กลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมี ทั้งเกง ปานกลาง และออ น
นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อนๆ ภายในกลุมของตนเองดวยและ
(2)

สมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกัน
และกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Playing) แบง กลุมกําหนดและฝกทักษะการแสดงออกตามบทบาทที่
กําหนดบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรวมเจรจาตอรอง และวิเคราะหถึงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงค หลังการแสดงบทบาทสมมติจะมีการอภิปรายของกลุม นักศึกษาเกิดจิตนาการ
และความคิดสรางสรรคไดดี นักศึกษามีโอกาสศึกษาวิเคราะหความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองอยางลึกซึ้ง ชวย
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตาม
4) มีการปลูกฝงวัฒนธรรมที่ดีงามใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5) อาจารยผูสอนบรรยายเรื่องจริยธรรมในกระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธ
6) ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตใหเกิดขึ้นทัง้ ในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับ
มอบหมาย และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําประโยชนแกสวนรวม
เพื่อเปนการใหการเสริมแรงกับการทําความดีและเปนแบบอยางที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การใชแบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา รวมถึงความสนใจ
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาในระหวางการเรียนการ
สอนและการเขารวมกิจกรรม
2) ประเมินดวยการตอบคําถาม การสอบปากเปลา การทําใบงาน และแบบฝกทักษะ
3) ประเมินจากการปฏิบัติ เชน มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝกหัด หรือ การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน สภาพ
จริง และประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
4) ประเมินจากการทดสอบ
5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
6) ประเมินผลจากการอภิปรายและการศึกษากรณีตัวอยาง พรอมทั้งการนําเสนอในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูความเขาใจในเรื่องอุตสาหกรรมสัมพันธ
1.1 นักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัมพันธ ของบุคคลในการทํางาน กฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงาน การเจรจาตอรอง ขอพิพาทแรงงานและการระงับขอพิพาทแรงงาน และกระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน
1.2 นั ก ศึ ก ษามี ความรู พื้ นฐานในกระบวนการอุ ตสาหกรรมสั ม พั นธ และการประยุ ก ตในทฤษฎีท าง
จิตวิทยา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และประยุกตใชกับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานดวยแนวทาง
อุตสาหกรรมสัมพันธในสถานการณตาง ๆ ในองคการ
2) สามารถจําแนก และอธิบายองคความรูที่ศึกษา
2.1 นักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานตามหลักการอุตสาหกรรม
สัมพันธ
(3)

2.2 นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหความแตกตางของทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
ในการทํางาน
2.3 นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหกรณีตัวอยาง ขออุทาหรณที่เกิดขึ้นในกระบวนการแรงงาน
ตามแนวทางอุตสาหกรรมสัมพันธ
3) มีความรูเกี่ยวกับชุมชนและความเปนไปไดของชาติและสังคมโลก
3.1 นักศึกษามีความสามารถในการเขาใจและยอมรับกฎระเบียบของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมที่
นักศึกษาอาศัยอยู อีกทั้งมีความสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
3.2 นักศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมสัมพันธได
4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชศาสตรอื่นๆทีเ่ กี่ยวของรวมถึงดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
4.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาองคความรูที่ตนเองไดรบั จากการเรียนการสอน มาใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตนเอง
4.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูกบั ศาสตรอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของ รวมถึงการนําหลักการของ
อุตสาหกรรมสัมพันธไปประยุกตใชในใหเกิดประโยชนทงั้ สวนตนและสังคม
2.2 วิธีการสอน
1) อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของสมาชิกโดยการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมมีสมาชิกประมาณ 6-12 คน ซึ่ง
มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดประสบการณการเรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมี
ผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูด ําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนสงเสริมประชาธิปไตยเพราะมีสวนชวยใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณสมบัติที่ดี
เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม
การมีสัมพันธภาพใหม การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2) การสอนแบบร วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงให
นักศึกษารวมมือกันทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการดําเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้นเรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปน
กลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจั ดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมีทั้งเกง ปานกลาง และออ น
นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อน ๆภายในกลุมของตนเองดวยและ
สมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกัน
และกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Playing) แบง กลุมกําหนดและฝกทักษะการแสดงออกตามบทบาทที่
กําหนดบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
อุตสาหกรรมสัมพันธ และการรวมเจรจาตอรอง โดยหลังการแสดงบทบาทสมมติจะมีการอภิปรายของกลุม นักศึกษา
เกิดจิตนาการและความคิดสรางสรรคไดดี นักศึกษามีโอกาสศึกษาวิเคราะหความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองอยาง
ลึกซึ้ง ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตาม
4) กรณีตัวอยาง (Cases Study) เปนการใชตัวอยางหรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ เชน คําพิพากษา
ฎีกาคดีแรงงาน ขอพิพาทแรงงานของหนวยงานเอกชน โดยนํามาดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหนักศึกษาได
(4)

ศึกษาวิเคราะห และอภิปรายกันเพื่อสรางความเขาใจและฝกฝนหาทางแกปญหานั้น วิธีการนี้ทําใหนักศึกษามีโอกาส
แลกเปลี่ยนขอมูล จะชวยใหนักศึกษาไดรูจักคิดและพิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยางถี่ถวน รวมทั้งการนําเอากรณีตาง ๆ
มาใชกจ็ ะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอยางหรือเรื่องราวที่ศึกษาตองมีลักษณะดังนี้
4.1 เปนเรื่องจริง
4.2 เปนเรื่องที่ชวยพัฒนาความรู ความเขาใจและมีโอกาสฝกทักษะ
4.3 เปนเรื่องที่ทําใหเกิดความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา
4.4 มีการวิเคราะหกรณี การวิเคราะหเปนหัวใจสําคัญของการศึกษากรณีตัวอยาง ซึ่งการวิเคราะห
ควรคํานึงถึงความเปนจริงใหมากที่สุด
4.5 มีการอภิปรายกรณี
4.6 มีการสรางสถานการณที่เหมือนจริง
5) การสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) เปนการอภิปรายที่ใชกระตุนกลุมผูเรียนเพื่อหาคําตอบ
หรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กาํ หนด ในระยะเวลาสั้นโดยแบงผูเ รียนเปนกลุม 10-12 คน ชวยกันคิด และหาคําตอบ
หรือทางเลือก สําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุดและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได แลวชวยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดี
ที่สุด ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งทาง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) พฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรบั มอบหมาย
2) ประเมินผลจากการอภิปรายและการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมโดยการนําหลักการเรียนรูมาใชใน
กระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธ
3) มีการอางอิงเอกสารที่นํามาทํารายงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4) ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมายหรือการแสดง
ความคิด
5) ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการประยุกตความรู การคิดวิเคราะห และการสังเคราะหสาระความรูทเี่ รียนไปสูส ถานการณจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบตามหลักการทางอุตสาหกรรมสัมพันธที่ไดศึกษา
รวมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2) สามารถแกปญหาหรือสถานการณตางๆ โดยการประยุกตแนวความรูจากการศึกษาทางอุตสาหกรรม
สัมพันธไดอยางถูกตองและสรางสรรค
3) มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาในการศึกษาทางอุตสาหกรรม
สัมพันธ
4) สามารถวิเคราะหและอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นในงานดานอุตสาหกรรมสัมพันธ รวมถึงการนําความรูเ ทคนิค
และแนวทางการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน
(5)

5) ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ รูจักวิเคราะห แยกแยะ และสรุปความ และนําผลที่ไดไปใชให
เกิดประโยชนกบั ตนเองและสังคม
3.2 วิธีการสอน
1) อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของสมาชิกโดยการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมมีสมาชิกประมาณ 6-12 คน ซึ่ง
มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดประสบการณการเรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมี
ผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูด ําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนสงเสริมประชาธิปไตยเพราะมีสวนชวยใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณสมบัติที่ดี
เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม
การมีสัมพันธภาพใหม การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2) การสอนแบบร วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงให
นักศึกษารวมมือกันทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการดําเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้นเรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปน
กลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจั ดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมี ทั้ งเกง ปานกลาง และออ น
นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อนๆ ภายในกลุมของตนเองดวยและ
สมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกัน
และกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Playing) แบง กลุมกําหนดและฝกทักษะการแสดงออกตามบทบาทที่
กําหนดบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรวมเจรจาตอรอง และวิเคราะหถึงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงค หลังการแสดงบทบาทสมมติจะมีการอภิปรายของกลุม นักศึกษาเกิดจิตนาการ
และความคิดสรางสรรคไดดี นักศึกษามีโอกาสศึกษาวิเคราะหความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองอยางลึกซึ้ง ชวย
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตาม
4) การสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) เปนการอภิปรายที่ใชกระตุนกลุมผูเรียนเพื่อหาคําตอบ
หรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กาํ หนด ในระยะเวลาสั้นโดยแบงผูเ รียนเปนกลุม 10-12 คน ชวยกันคิด และหาคําตอบ
หรือทางเลือก สําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุดและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได แลวชวยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดี
ที่สุด ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งทาง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการอภิปรายและการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมโดยการนําหลักการเรียนรูมาใชใน
กระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธ
2) ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมายหรือการแสดง
ความคิด
3) ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการประยุกตความรู การคิดวิเคราะห และการสังเคราะหสาระความรูทเี่ รียนไปสูส ถานการณจริง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(6)

1) มีความสามารถในการสือ่ สารกับกลุม เพือ่ น โดยใชสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาตามสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาท
ของการเปนผูนําหรือผูรวมทีมในการทํางาน
3) สามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคการและสถานการณตางๆ ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองตอการเรียนรูในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของสมาชิกโดยการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมมีสมาชิกประมาณ 6-12 คน ซึ่ง
มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดประสบการณการเรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมี
ผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูด ําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนสงเสริมประชาธิปไตยเพราะมีสวนชวยใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณสมบัติที่ดี
เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม
การมีสัมพันธภาพใหม การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2) การสอนแบบร วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงให
นักศึกษารวมมือกันทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการดําเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้นเรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปน
กลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจั ดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมีทั้งเกง ปานกลาง และออ น
นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อนๆ ภายในกลุมของตนเองดวยและ
สมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกัน
และกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Playing) แบง กลุมกําหนดและฝกทักษะการแสดงออกตามบทบาทที่
กําหนดบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรวมเจรจาตอรอง และวิเคราะหถึงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงค หลังการแสดงบทบาทสมมติจะมีการอภิปรายของกลุม นักศึกษาเกิดจิตนาการ
และความคิดสรางสรรคไดดี นักศึกษามีโอกาสศึกษาวิเคราะหความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองอยางลึกซึ้ง ชวย
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตาม
4) การสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) เปนการอภิปรายที่ใชกระตุนกลุมผูเรียนเพื่อหาคําตอบ
หรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กาํ หนด ในระยะเวลาสั้นโดยแบงผูเ รียนเปนกลุม 10-12 คน ชวยกันคิด และหาคําตอบ
หรือทางเลือก สําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุดและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได แลวชวยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดี
ที่สุด ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งทาง
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการอภิปรายและการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมโดยการนําหลักการเรียนรูมาใชใน
กระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธ
2) ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมายหรือการแสดง
ความคิด
3) ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการประยุกตความรู การคิดวิเคราะห และการสังเคราะหสาระความรูทเี่ รียนไปสูส ถานการณจริง
(7)

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครือ่ งมือทางจิตวิทยามาใชในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานดาน
อุตสาหกรรมสัมพันธ โดยใชวิทยาการดานคอมพิวเตอรรวมดวย
2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและรูปแบบ
ของสื่อในการนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของสมาชิกโดยการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมมีสมาชิกประมาณ 6-12 คน ซึ่ง
มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดประสบการณการเรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมี
ผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูด ําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนสงเสริมประชาธิปไตยเพราะมีสวนชวยใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณสมบัติที่ดี
เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม
การมีสัมพันธภาพใหม การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2) การสอนแบบร วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงให
นักศึกษารวมมือกันทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการดําเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้นเรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปน
กลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจั ดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมีทั้งเกง ปานกลาง และออ น
นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อน ๆภายในกลุมของตนเองดวยและ
สมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกัน
และกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการอภิปรายและการนําเสนอผลการอภิปรายกลุมโดยการนําหลักการเรียนรูมาใชใน
กระบวนการอุตสาหกรรมสัมพันธ
2) ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมายหรือการแสดง
ความคิด
3) ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการประยุกตความรู การคิดวิเคราะห และการสังเคราะหสาระความรูทเี่ รียนไปสูส ถานการณจริง
1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

กลาวนําเนื้อหา แนวทางในการเรียน
การสอนและทําแบบทดสอบกอนเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1. ชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
เนื้อหารายวิชา รวมทั้งวิธีและ

(8)

2

บทที่ 1 : บทนํา
- ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สัมพันธ
- วิวัฒนาการทางแนวคิดใน
กระบวนการแรงงานสัมพันธ
- จรรยาบรรณของนักอุตสาหกรรม
สัมพันธ
บทที่ 1 (ตอ) : บทนํา
1. หนาที่ของักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการกับงานดานอุตสาหกรรม
สัมพันธ
2. ความสําคัญของอุตสาหกรรม
สัมพันธ
3. แนวปฏิบัติเพื่อสงเสเริมแรงงาน
สัมพันธในประเทศ

3

1. เอกสารประกอบการสอน
อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint
3. การระดมสมองเพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติในการสงเสริมแรงงาน
สัมพันธในประเทศ

สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 2 : พฤติกรรมของบุคคลใน
การทํางาน (ครั้งที่ 1)
1. แนวความคิดเกี่ยวกับงาน การ
ทํางาน ชีวิตการทํางาน
2. การวิเคราะหงาน และสิ่งที่มี
ผลกระทบกับการทํางาน
3. สิ่งที่มผี ลกระทบกับการทํางาน
สิ่งแวดลอมในการทํางาน อุบัตเิ หตุ
และความปลอดภัยในการทํางาน
4. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
บทที่ 2 : พฤติกรรมของบุคคลใน
การทํางาน (ครั้งที่ 2)
1. ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ
คาจาง สวัสดิการ และความพึงพอใจ
ในการทํางาน ไดแก ทฤษฎีสองปจจัย
ความยุติธรรม และความคาดหวัง
2. ความเกี่ยวของกันระหวางผลผลิต
กับคาตอบแทน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1. เอกสารประกอบการสอน
อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint
3. การใชเทคนิคการสอนแบบ
รวมมือประสานใจเพื่อวิเคราะห
ภาพยนตร เรื่อง ชีวิตกับการ
ทํางาน
4. การศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
1. เอกสารประกอบการสอน
อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint
3. การอภิปรายกลุม เรื่อง สิ่งลอใจ
และความพึงพอใจในการทํางาน
4. การศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อ ง
คาจางและสวัสดิการ

4

เกณฑการประเมินผลการเรียน
2. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอน
เรียน
3. การสอนโดยการบรรยาย
เกี่ยวกับ บทนําของอุตสาหกรรม
สัมพันธ

3

(9)

5-6

สัปดาหที่

3. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
บทที่ 2 : พฤติกรรมของบุคคลใน
การทํางาน (ครั้งที่ 3 - 4)
1. การคุมครองแรงงาน สภาพการ
จาง และขอบังคับในการทํางาน
คาชดเชยและการเลิกจาง
2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
3. บุคคลในองคการ และลักษณะ
โครงสรางขององคการ
หัวขอ / รายละเอียด

บทที่ 3 : กองทุนที่เกี่ยวของกับ
แรงงานสัมพันธ (ครั้งที่ 1 - 2)
1. กองทุนประกันสังคมและ
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทนและ
พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน
3. กองทุนสงเคราะหลูกจางและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
9
สอบกลางภาค
10 บทที่ 4 : แรงงานสัมพันธและการ
รวมเจรจาตอรอง (ครัง้ ที่ 1)
1. สถานภาพในองคการอุตสาหกรรม
สหภาพแรงงาน และองคการรัฐบาล
2. องคการของลูกจาง องคการของ
นายจาง แรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี
3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
11 บทที่ 4 : แรงงานสัมพันธและการ
รวมเจรจาตอรอง (ครัง้ ที่ 2)
1. การเจรจา ศิลปการตอรอง และการ
ทําขอตกลง
2. แรงงานสัมพันธแบบไตรภาคี
3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ(ตอ)
12-13 บทที่ 5 : ขอพิพาทแรงงานและการ
ระงับขอพิพาทแรงงาน (ครั้งที่ 1 – 2)
1. ขอพิพาทแรงงาน การระงับขอ
พิพาท การไกลเกลี่ย และการชี้ขาด
7-8

6

1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint
3. การศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อง
การคุมครองแรงงานและสภาพ
การจาง

จํานวน
ชั่วโมง

6

อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1. เอกสารประกอบการสอน
อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint
3. การศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อ ง
กองทุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แรงงาน
สัมพันธ

3

1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint
3. การใชบทบาทสมติ เรื่อง การ
เรียกรองตามสภาพการจาง

อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ

3

1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint
3. การใชบทบาทสมติ เรื่อง การ
รวมเจรจาตอรอง
1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint

อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ

3

( 10 )

อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ

2. เครื่องมือของแรงงานสัมพันธ การ
ปดงานและนัดหยุดงาน
3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ(ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

14-15 บทที่ 6 : กระบวนการพิจารณาคดี
แรงงาน (ครั้งที่ 1 – 2)
1. กระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน
และกรณีการเลิกจางไมเปนธรรม
2. หลักการวินิจฉัยและการอุทธรณใน
คดีที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
16

จํานวน
ชั่วโมง

3

3. การระดมสมองเพื่อหาแนวทาง
ที่จะใชระงับขอพิพาทแรงงานดวย
วิธีที่สรางสรรค
กิจกรรมการเรียนการสอน /
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาอุตสาหรรมสัมพันธ
2. การบรรยายประกอบการ
นําเสนอโดย Powerpoint
3. การศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อง
คดีแรงงานทีเ่ กี่ยวของกับการเลิก
จางไมเปนธรรม

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
1.1 – 1.3 สอบกลางภาค
2
2.1 – 2.3 สอบปลายภาค
3
3.1 – 3.3 รายงานเดี่ยวและกลุม
4
4.1 – 4.3 การเขาชั้นเรียน
5.1 – 5.3 การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การ
อภิปรายกลุม การระดมสมอง การศึกษากรณี
ตัวอยาง และบทบาทสมมติ เปนตน

สัปดาหที่
ประเมิน
9
16
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
40%
10%
20%

*ถามีขอสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถตรวจสอบไดภายใน 1 ป
การศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
อุตสาหกรรมสัมพันธ อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2556)
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา และพระราชบัญญัติตา งๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายแรงงาน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
( 11 )

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและความคิดเห็นของ
นักศึกษาไดดังนี้
การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
ผลการเรียนของนักศึกษา
การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมสอน
ผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผานการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ระดมสมองจากผูส อน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได คือ การทวนสอบการใหคะแนนจากการ
สุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู
ของนักศึกษา โดยการตรวจรายงาน ขอสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น คือการนําเอาผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการสอนดวยวิธีศึกษากรณี
ตัวอยางที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแรงงานสัมพันธ ป พ.ศ. 2556 มาเปนแนวทางในการทบทวนและ
วางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ

( 12 )

