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มคอ.03 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัย ราชภัฎธนบุร ี

     คณะ วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
3424209 ชื่อวิชาภาษาไทย  แรงงานและพนักงานสัมพันธ   

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Employee and Labor Relation  
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย เป็นวิชาชีพบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยผู้รับผิดชอบรายวิชา      อาจารยพิมุข  สุศีลสัมพันธ 
 อาจารยผู้สอน         อาจารยพิมุข  สุศีลสัมพันธ 
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้าม)ี 

3421202 รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisites) (ถ้าม)ี 

- 

8. สถานที่เรียน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่  1  พฤศจิกายน 2558  
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของพนักงานสัมพันธและ
แรงงานสัมพันธ ข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับการการจ้างงาน การทํางานระหวางนายจ้างและลูกจ้าง  ปรัชญา
ของทวิภาคี ไตรภาคีในระบบแรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง  ปญหาแรงงานสัมพันธ สภาพ  
ข้อขัดแย้งระหวางนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาตอรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งการสร้างกิจกรรมที่ทําประโยชนเพ่ือสังคม เพ่ือเพ่ิม  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพชีวิตในการทํางานได ้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้เนื้อหารายวิชาและหลักกฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับการแก้ไขปรับปรุงตัวบท
กฎหมาย และสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน      
  

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของพนักงานสัมพันธและแรงงานสัมพันธ ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง
กับการจ้างงาน การทํางานระหวางนายจ้างและลูกจ้าง  ปรัชญาของทวิภาคี ไตรภาคีในระบบแรงงาน
สัมพันธ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง  ปญหาแรงงานสัมพันธ สภาพข้อขัดแย้งระหวางนายจ้างกับลูกจ้าง 
กระบวนการ  เจรจาตอรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจ้าง
และลูกจ้าง รวมทั้งการสร้างกิจกรรมที่ทําประโยชนเพ่ือสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 
2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
 

 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมง 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุมตามความต้องการ และสามารถติดตอ
ผานทาง E-mail หรือโทรศัพทที่ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.คุณธรรม จริยธรรม    

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  1.1.1 พัฒนาให้นักศึกษามีวินัยในการทํางาน ตรงตอเวลา เสียสละ เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององคกรและสังคม 
  1.1.2 พัฒนาให้นักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 บรรยายโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาหรือเหตุการณจริงที่เกี่ยวกับคุณธรรม และ

จริยธรรม ในการใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายจ้างหรือลูกจ้าง หรือการ
ใช้สิทธิเรียกร้องเจรจากับนายจ้าง รวมถึงการตั้งกลุมองคการฝ่ายนายจ้างหรือ
ฝ่ายลูกจ้าง 

1.2.2 มอบหมายงานกลุม และแบบฝึกหัดรายบุคคล 
 วิธีการประเมินผล 

1.2.3 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และสงงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่
กําหนด 

1.2.4 สังเกตพฤติกรรมจากการรวมแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน และพฤติกรรม
ระหวางการทํางานกลุม 

1.2.5 ประเมินผลจากการงานที่ได้มอบหมาย  
 

2.ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
  2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานตาง ๆ รวมทั้งนโยบาย
ด้านแรงงาน และกระบวนการกําหนดอัตราคาจ้าง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกว้างขวาง  
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2.1.2      สามารถวิเคราะหปญหา เข้าใจ และอธิบายหลักกฎหมายแรงงานตาง ๆ  
รวมทั้งประยุกตความรู้ เพื่อใช้แก้ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและนําไปใช้ประกอบธุรกิจหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้  
  2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษามากับความรู้ในศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องได้  

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอยางเหตุการณจริง กรณีศึกษา และแนวคําพิพากษาศาล

ฎีกา 
2.2.2 มอบหมายแบบฝึกหัดรายบุคคล และงานกลุม เพื่อให้แก้ปญหาและวิเคราะห

กรณีศึกษา และเหตุการณจริง  
2.2.3 รวมกันแสดงความคิดเห็นในห้องเก่ียวกับหลักกฎหมายและประเด็นปญหาที่

เกิดข้ึนด้านแรงงาน   
2.3 วิธีการประเมินผล 

  2.3.1  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  
  2.3.2   ประเมินจากแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้ทํา  
  2.3.3   ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน  
 
3.ทักษะทางปัญญา  

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.1.1 สามารถเข้าใจหลักการ และคิดอยางเป็นระบบ รวมทั้งสามารถศึกษาวิเคราะห

และสรุปประเด็นปญหาได้ 
3.1.2 สามารถศึกษาปญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปญหาได้อยางสร้างสรรค 

โดยนําความรู้จากหลักกฎหมายแรงงานตาง ๆ มาประยุกตใช้ 
3.1.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในหลักกฎหมายแรงงานตาง ๆ เพื่อนํามา

พัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิผล   
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 บรรยายหลักกฎหมายแรงงานตาง ๆ รวมทั้งนโยบายด้านแรงงานของภาครัฐ  
โดยให้เห็นถึงหลักการและเหตุผลของหลักกฎหมายตาง ๆ อยางเป็นระบบ 

3.2.2 มอบหมายงานโดยกําหนดประเด็นปญหาให้นักศึกษาคิดวิเคราะห ค้นคว้า   
และหาแนวทางแก้ไขปญหาอยางเป็นระบบ 
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3.2.3 ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห และรู้จักแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
  3.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบวิเคราะหกรณี
ปญหา หรือเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น 
  3.3.2   ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
  3.3.3   ประเมินพฤติกรรมการคิดวิเคราะหจากการมีสวนรวมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  4.1.1 สามารถให้ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปญหาในกลุมได้
อยางสร้างสรรคท้ังในบทบาทของผู้นํา หรือบทบาทของผู้รวมทีม 
  4.1.2   มีความรับผิดชอบในการทํางานของตนเอง และการทํางานกลุม  
  4.1.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อยางตอเนื่อง ทั้งการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1 จัดกิจกรรมกลุมเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และแสดงความคิดเห็น  
  4.2.2 มอบหมายงานเป็นรายกลุม และรายบุคคล 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1   ประเมินจากกระบวนการทํางานและพฤติกรรมในการทํางานกลุม  
  4.3.2   ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
  5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด และการเขียน โดยการนําเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย และการแสดงความคิดเห็น 
  5.1.2 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหจากกรณีศึกษา และนําเสนอหรือแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน   
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 5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเน็ต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร เชน การสงงานหรือติดตออาจารยผู้สอนทางอินเตอรเน็ต 

5.1.4 มีการนําเสนอโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน  
  5.2.1   มอบหมายงานเป็นรายกลุม และรายบุคคลให้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรืออินเตอรเน็ต รวมทั้งสงงานผานทางอินเตอรเน็ต 
  5.2.2   นําเสนอผลงาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
  5.3.1   ประเมินจากการใช้ภาษาจากงานที่มอบหมาย และการนําเสนอหรือแสดงความ
คิดเห็น 
  5.3.2   ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น  
  5.3.3   ประเมินจากการใช้สื่อในการนําเสนอ 

 
 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความเป็นมาและแนวคิดของการ
แรงงานสัมพันธ 
1. ความหมายของแรงงานสัมพันธ 
2. ความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ 
3. วัตถุประสงคของแรงงานสัมพันธ 
4. การดําเนินการของตลาดแรงงานใน
ประเทศไทย 
5. นโยบายด้านแรงงานของภาครัฐ  

3 1. บรรยายพร้อมยกตัวอยาง
กรณีศึกษาและเหตุการณจริง 

2. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.พิมุขฯ 

2 - 5 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
1. ลักษณะของกฎหมาย 

12 1. บรรยายพร้อมยกตัวอยาง
กรณีศึกษาและเหตุการณจริง 

อ.พิมุขฯ 
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2. ขอบเขตของบังคับใช้ 
3. การคุ้มครองแรงงานทั่วไป 
4. การใช้แรงงาน 
5. การใช้แรงงานหญิง 
6. การใช้แรงงานเด็ก 
7. การจายคาตอบแทนในการทํางาน 
8. เอกสารการจ้าง 
9. คาชดเชยและการเลิกจ้าง 

2 การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

3 แบบทดสอบ  
4 มอบหมายงานกลุมให้ศึกษา

ค้นคว้า 

6 - 8 กฎหมายประกันสังคม 
1. ลักษณะและความหมาย 
2. ขอบเขตการบังคับใช้ 
3. การเป็นผู้ประกันตน 
4. หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 
5. สิทธิประโยชนทดแทนตามกฎหมาย
ประกันสังคม 
6. การสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนและ
สมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 
7. การอุทธรณและบทกําหนดโทษ  
  

9 1. บรรยายพร้อมยกตัวอยาง
กรณีศึกษาและเหตุการณจริง 

2. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

3. แบบฝึกหัด 
4. มอบหมายงานกลุมให้ศึกษา

ค้นคว้า 

อ.พิมุขฯ 

9 สอบกลางภาค 
 

- - - 

10 กฎหมายแรงงานสัมพันธ 
1. ความหมายและลักษณะของ
กฎหมาย 
2. ขอบเขตการบังคับใช้ 
3. ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
4. การยื่นข้อเรียกร้อง  
   4.1 วิธียื่นข้อเรียกร้อง 
   4.2 การเจรจาและผลของการเจรจา 

3 1. บรรยายพร้อมยกตัวอยาง
เหตุการณจริงและกรณีศึกษา 

2. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

3. แบบฝึกหัด 

อ.พิมุขฯ 
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11 ข้อพิพาทแรงงานและการระงับข้อ
พิพาทแรงงาน 
1. ความหมาย 
2. วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน 
3. บทบัญญัติที่คุ้มครองลูกจ้าง 

3 1. บรรยายพร้อมยกตัวอยาง
เหตุการณจริงและกรณีศึกษา 

2. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

3. แบบฝึกหัด 

อ.พิมุขฯ 

12 - 13 การปิดงานและการนัดหยุดงาน 
1. ความหมาย 
2. ประเภท 
3. ขั้นตอนในการปิดงานและการนัด
หยุดงาน 
4. กรณีท่ีห้ามปิดงานและนัดหยุดงาน 
5. ผลที่เกิดจากการปิดงานและการนัด
หยุดงาน 

6 1. บรรยายพร้อมยกตัวอยาง
เหตุการณจริงและกรณีศึกษา 

2. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

3. แบบฝึกหัด 

อ.พิมุขฯ 

14 - 15 องคการฝ่ายนายจ้าง และองคการฝ่าย
ลูกจ้าง  
1. องคการฝ่ายนายจ้าง 
   1.1 สมาคมนายจ้าง 
   1.2 สหพันธนายจ้าง 
   1.3 สภาองคการนายจ้าง 
2.องคการฝ่ายลูกจ้าง 
   2.1 สหภาพแรงงาน 
   2.2 สหพันธแรงงาน 
   2.3 สภาองคการลูกจ้าง 

6 1. บรรยายพร้อมยกตัวอยาง
กรณีศึกษาและเหตุการณจริง 

2. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.พิมุขฯ 

16 แรงงานสัมพันธแบบไตรภาคี 
1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
2. คณะกรรมการคาจ้าง 

3 1. บรรยายพร้อมยกตัวอยาง
เหตุการณจริงและกรณีศึกษา 

2. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

อ.พิมุขฯ 

17  สอบปลายภาค - - - 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม  
2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

9 
17 

35% 
35% 

2 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การเข้าเรียน และการมีสวนรวมใน
ห้องเรียน 
- งานที่มอบหมายทั้งงานกลุม และ
รายบุคคล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.ต าราและเอกสารหลัก 
 - เอกสารประกอบการบรรยายในรูปของ Microsoft Powerpoint                      
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - กฤษณเนตร พันธุมโพธิ, การบริหารแรงงานสัมพันธ์, บริษัท การจัดการธุรกิจ จํากัด, 2546. 

- เกษมสันต วิลาวรรณ, แรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร, วิญญูชน, 
2551. 
 - ตรีเนตร สาระพงษ , แรงงานสัมพันธ์ , โครงการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 
2548.  
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 - วิชัย โถสุวรรณจินดา, แรงงานสัมพันธ์ : กุญแจแห่งความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
, นิติธรรม, 2545. 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - เว็บไซตของกระทรวงแรงงาน 
 - เว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม  
 

หมวดที่ 7  การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทุกภาคการศึกษา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การ
จัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู้ และผลการ
เรียนรู้ที่ได้รับ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนจากสาขาวิชา และจากการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา รวมทั้งพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  นอกจากนี้ ยังประเมินพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพงาน และ
พฤติกรรมในชั้นเรียน โดยจะนําผลการประเมินทุกด้านมาวิเคราะหและสรุปผลเพื่อการปรับปรุงการเรียน
การสอนตอไป 
3.การปรับปรุงการสอน 
 นําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลผู้สอนและการประเมินผลนักศึกษามาหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมและเพ่ือคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีข้ึน และอาจารยผู้สอนจะเข้ารับการ
ฝึกอบรมกลยุทธการสอน รวมทั้งเข้ารวมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรับฟงข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของอาจารยผู้สอนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่กําหนด  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา 
 


