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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา : วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที1่ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา: 3424209  แรงงานและพนักงานสัมพันธ์ 
 (Employee and Labor Relation) 
2. จ านวนหน่วยกิต:3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกุน 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 
  โทร . 0970791257  E-mail.  jack.dj37@hotmail.com 
 4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์  ดร. จิระพงค์ เรืองกุน 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร . 0970791257  E-mail.  jack.dj37@hotmail.com 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษา 2/59 ชั้นปีที ่3 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
7.รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
8.สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับความหมายและ
ความส าคัญของพนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์ ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการการจ้างงาน การ
ท างานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปรัชญาของทวิภาคี ไตรภาคีในระบบแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
แรงงานที่เก่ียวข้อง ตระหนักถึงปัญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการเจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งการสร้างกิจกรรมที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : รายวิชานี้ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา 

ความหมายและความส าคัญของพนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์ ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง
กับการการจ้างงาน การท างานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปรัชญาของทวิภาคี ไตรภาคีในระบบ
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งการสร้างกิจกรรมที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

The meaning and importance of employee relations and labor relations. 
Requirements related to employment. Operation between employers and 
employees. Bilateral philosophy. Tripartite system of labor relations. Labor-related 
laws. Labor relations issues. Conflict between employer and employee. Negotiation 
process. Settlement of labor disputes. Encourage good relations between employers 
and employees. As well as activities those contribute to society to increase 
efficiency, effectiveness and quality of work life. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา: 
 จ านวนชั่วโมงบรรยาย   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ  -  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ3ชั่วโมง 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 1 5.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 084-105-7651 
 3.2  e-mail; jack.dj37@hotmail.comเวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.3เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.4เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
3.การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ 
 
 

1.การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมินตนเองและการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในการบริหารธุรกิจ 
2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถ
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 
2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้

1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3.แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ีให้ไป 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ในศาสตร์อื่นๆ 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและ
ผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิง
วิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 
3.4สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องมา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

1.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
2. การระดมสมอง  
 

1.การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2.การน าเสนอปากเปล่า 
3. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ 
4. โครงงานกลุ่ม 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 
 

1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  

1.การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2.การน าเสนอปากเปล่า 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือ
ใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3.ศึกษาด้วยตนเอง 
4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

3.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4.การประเมินโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(Curriculum Mapping) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3424209 แรงงานและ
พนักงานสัมพันธ์ 

                      

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทน า 
 

บรรยายการศึกษาด้วยตนเอง 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม อาจารย์ ดร. จิระพงค์ 
เรืองกุน 
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สัปดาห์ที่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

(4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

(6) 
ชื่อผู้สอน 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 2 บทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐ การบรรยายการศึกษาด้วยตนเอง
การอภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 
การน าเสนอการอภิปรายกลุ่ม 

 

สัปดาห์ที่ 3 แรงงานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน บรรยายการศึกษาด้วยตนเอง 
(มอบหมายงาน โครงการ) 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม  

สัปดาห์ที่ 4 การใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
การศึกษาด้วยตนเอง กรณีศึกษา 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
โครงงาน 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 
การน าเสนอแนวคิดโครงการที่
ได้รับมอบหมาย 

 

สัปดาห์ที่ 5 การระงับข้อขัดแย้งภายในสถานประกอบการ บรรยาย 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  
 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม   

สัปดาห์ที่ 6 สหภาพแรงงาน บรรยาย 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
โครงงาน 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 7 การร่วมเจรจาต่อรอง บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค        
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สัปดาห์ที่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

(4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

(6) 
ชื่อผู้สอน 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 9 การเจรจาต่อรองตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

บรรยาย 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การน าเสนองาน 

 

สัปดาห์ที่ 10 ศาลแรงงาน บรรยาย 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 11 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ บรรยาย 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 12 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (ต่อ) บรรยาย 
การระดมสมอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
โครงงาน 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 13 การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง 

การบรรยาย ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 14 การสร้างกิจกรรมที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

 

สัปดาห์ที่ 15 ทบทวนบทเรียนและน าเสนอโครงการ การน าเสนองานของนักศึกษา สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสังเกต การซักถาม งาน
น าเสนอ 
 

 

สัปดาห์ที่16 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชั่วโมง 45 0 90   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

1-15 การเข้าและ
การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน10 % 
การสอบ
กลางภาค 
30% 
งานโครงการ 
30% 
การสอบ
ปลายภาค 
30% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

การสังเกต 
งานน าเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอรวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการ
เหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

การสังเกต 
งานน าเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอรวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงานที่ดี 
  4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ  

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
โครงการที่ปรากฏ 
 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอรวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง

การน าเสนองาน/การ
รายงาน 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
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ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 
 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 

รวม 100% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. (2556). แรงงานสัมพันธ์: หลักการ กฎหมาย และการบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 14).  

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
อภิชัย ศรีเมือง. (2555). บริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สัมฤทธิผล. กรุงเทพฯ: เอส อาร์ เซ็นเตอร์. 
เจษฎา นกน้อย. (2559). การสื่อสารภายในองค์การ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ:  

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

Internet Search 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน 
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน : หลักสูตร/ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้
สังเกตการณ์สอนท าการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน : ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา: น าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป 
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


