
มคอ.3 

รายวิชาแรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน 
Labor Relations and Labor Unions 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหสัวิชา (ช่ือวิชาภาษาไทย) 9014210 แรงงานสมัพันธและสหภาพแรงงาน 

 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) 9014210 Labor Relations and Labor Unions  

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร 

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 3.2  ประเภทของรายวิชา 

  รายวิชาเฉพาะ บังคับเลือก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 4.1  อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา 

  อาจารยไตรภพ สุวรรณศร ี

 4.2  อาจารยผูสอน 

 อาจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาที ่2/2559 ช้ันปที่ 2 หมูเรียน 58/48, 58/49, 58/50, 58/51, 58/52 

6.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย  การบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัล 

7.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

 - 
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8. สถานท่ีเรยีน 

 หมูเรียน 58/48  วันจันทร คาบ 8-10  หองเรียน 746 

 หมูเรียน 58/49  วันอังคาร คาบ 5-7  หองเรียน 745 

 หมูเรียน 58/50   วันอังคาร คาบ 1-3  หองเรียน 745 

 หมูเรียน 58/51  วันจันทร คาบ 5-7  หองเรียน 746 

 หมูเรียน 58/52  วันจันทร คาบ 1-3  หองเรียน 746 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 

 

หมวดท่ี  2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเรียนไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดย     

บูรณาการและเช่ือมโยงองคความรู ตลอดจนประสบการณที่ไดรับจากการเรียนเพื่อนําไปประยุกตใช 

ใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 เพื่อสงเสริมให นักศึกษามีคานิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของ คสช.ที่สําคัญ

ประกอบดวย (1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (2) ซื่อสัตยเสียสละ อดทน มีอุดมการณใน

สิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม (4) ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม (6) มีศีลธรรม

รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน (8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการ

เคารพผูใหญ (9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

2. วัตถุประสงคในการปรับปรุงรายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนสามารถมีความรูความเขาใจ ความหมาย วิวัฒนาการภาพรวมของแรงงาน

สัมพันธ ตลอดจนสามารถวิเคราะหภาพรวมและเช่ือมโยงวิวัฒนาการจากอดีตถึงปจจุบันได 

 2. เพื่อใหผูเรียนจัดระบบความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวของในระบบแรงงานได ต้ังแตระดับ

ความสัมพันธข้ันพื้นฐาน ระดับทวิภาคี และระดับไตรภาคี 

3. เพื่อใหผูเรียนอธิบายและวิเคราะหข้ันตอน กระบวนการแกไขปญหาความสมัพันธระหวาง

นายจางและลูกจางอยางเปนระบบ และเปนไปตามหลักการทางวิชาการ 
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4. เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหกรณีขอพิพาทตางๆ ระหวางนายจางและลูกจาง และสามารถ

ประยุกตกรณีขอพิพาทเช่ือมโยงกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ และเสนอแนวทางแกไขไดอยาง

ถูกตอง   

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝายบริหาร ประวัติ วิวัฒนาการและบทบาทของสหภาพ

แรงงานทั้งในและตางประเทศ ปญหาแรงงานสัมพันธสภาพขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง 

กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทํางาน ตลอดจนกฎหมาย

แรงงานที่เกี่ยวของ 

 

2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ /งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน  
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 42 ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสรมิตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะรายและดู

ความสามารถของ

นักศึกษาในแตละ

หัวขอ 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

นักศึกษาคนควาขอมูล

สรปุ วิเคราะหและ

จัดทํารายงาน พรอม

กับนําเสนอรายงาน

กลุม  

 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

รายบุคคล 

      อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการครึ่งช่ัวโมงแรก

ของวันที่สอน  ) ตามวันเวลาและสถานทีท่ี่อาจารยแจงในช้ันเรียน 
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จรยิธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวน

บุคคล การไมเปดเผยขอมูล และไมละเมิดลิขสิทธ์ิทางปญญา มีความซื่อสัตย โดยมีคุณธรรมจริยธรรม

ตามคุณสมบัติหลักสูตร กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย

โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและ

การเปนสมาชิกกลุมโดยยึดถือคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ขอที่ 1 มี

ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เคารพในความมีเกียรติและความเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ในขอที่ 2 ซื่อสัตยเสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม ไดแก มีความซื่อสัตย

โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานของผูอื่นเปนตนนอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุกคน

ตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละดังน้ี 

   (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

   (2) มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

   (3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

   (4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 

   (5)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสงัคม  

   (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  

  -  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกบัประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการ

ใช โดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต หรอืจากมิจฉาชีพ การปองกนัตนเอง  

  -  อภิปรายกลุม 

  -  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ 

  -  บทบาทสมมติ 
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 1.3 วิธีการประเมินผล 

  - พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 

  - มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

  - ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

  - ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

 

2.  ความรู 

 2.1 ความรูที่ตองไดรับ มีความรูในหลักการแนวคิดในระบบแรงงานและการบริหารแรงงาน

ของไทย รูปแบบการจัดโครงสรางของระบบแรงงานภาครัฐ ทั้งในอดีตและปจจุบันตลอดถึงแนวโนม

ในอนาคต ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวของในระบบแรงงานได ต้ังแตระดับความสัมพันธข้ันพื้นฐาน

ระดับทวิภาคี และระดับไตรภาคีตลอดทั้งจะทําใหทราบถึงข้ันตอนกระบวนการแกไขปญหา

ความสัมพันธระหวางนายจางและลกูจาง อยางเปนระบบ และเปนไปตามหลักการทางวิชาการและทํา

ใหนักศึกษานําองคความรูในวิชาไปปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง อันเปนสาระสําคัญที่นักบริหารงาน

ภาครัฐหรือนักรัฐประศาสตรพึงเขาใจและความรูที่ไดรับโดยยึดถือคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ ตามนโยบายของ คสช . ในขอที่ 8 คือการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการ

เคารพผูใหญ 

 (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายปญหาทางรัฐประศาสนศาสตรรวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

  (3) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร รวมทั้งการ

นําไปประยุกตกับการประกอบอาชีพและการพัฒนาทองถ่ิน 

  (4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางทางรัฐประศาสนศาสตร อยาง

ตอเน่ือง 

 (5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ ศึกษาเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของ เทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ 

 (6) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ 

 การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในช้ันเรียน 

ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตรโดยกระบวนการเหลาน้ีชวยใหนักศึกษาต่ืนตัวและกระตุน 

ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม โดยยึดถือคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ ตามนโยบายของ คสช. ในขอที่ 4 
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 2.2 วิธีการสอน 

 บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และ

มอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช

ปญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

  -  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและ

ทฤษฎี 

  -  วิเคราะหกรณีศึกษา 

 

3.  ทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางทางรัฐประศาสนศาสตร ได

อยางเหมาะสมในการบริหารจัดการความรูเพื่อสรางเจตคติที่ดีและมุมมองความรูนํามาสูการบริหาร

แรงงานสัมพันธและนักแรงงานสัมพันธที่ดี โดยยึดหลักคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตาม

นโยบายของ คสช.ในขอที่  9 เรื่องการมีสติรู ตัว รู คิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อใชในการแกปญหาและเจรจาปญหาตางๆ ของแรงงาน 

 (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

  (2)  สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  

  (3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรปุประเด็นปญหาและความตองการ  

  (4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางทางรัฐประศาสนศาสตร 

ไดอยางเหมาะสม  

 3.2 วิธีการสอน 

  -  การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา 

  -  อภิปรายกลุม 

  -  วิเคราะหกรณีศึกษา  

  -  การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

  -  ประเมินความพรอมและความสําเร็จของกจิกรรมกลุม 

  -  ประเมินความพรอมและความสําเร็จในการจัดทํารายงานและการอภิปรายสัมมนา 

  -  สอบกลางภาคและปลายภาค 
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4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 มีสามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม โดยสอดคลองกับ

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.ขอที่ 6 ในเรื่องของการมีมีศีลธรรมรักษา

ความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปนขอที่ 12 คือ ในการคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 

และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง โดยมุงเนนกระบวนการและทักษะดังตอไปน้ี  

  -  พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกันเพื่อสะทอนมุมมองและ

การแกปญหาอยางเปนระบบ 

  -  พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 

  -  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเน้ือหาสัมพันธกับผูเรียนและสิ่งแวดลอมหรือ

เหตุการณตางๆ และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 

           (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

  (4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

  (5)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

 คุณสมบัติตาง ๆ  น้ีสามารถวัดระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน 

 4.2 วิธีการสอน 

 -  จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและ

วัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดสามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 -  มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล การนําตัวอยางการใชหรือ อานบทความที่ 

เกี่ยวของกับรายวิชา 

 -  การนําเสนอรายงาน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 

 -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 

 -  รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและการศึกษาดวยตนเอง 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 นักศึกษามีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับรัฐ

ประศาสนศาสตร สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

  (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม 
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 5.2 วิธีการสอน 

 -  จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและ

วัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดสามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 -  มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล การนําตัวอยางการใชหรือ อานบทความที ่

เกี่ยวของกับรายวิชา 

 -  การนําเสนอรายงาน 

 5.3 วิธีการประเมินผล 

 -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 

 -  รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและการศึกษาดวยตนเอง 

 

    หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน            

การสอน สื่อท่ีใช )ถามี(  

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

1 - แนะนําวิชาและภาพรวมวิชา 

- อธิบายแนวการจัดการเรียนรู 

- แนะนําหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน 

3 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

2 - ความหมายของแรงงานสัมพันธ 

- ความสําคัญของแรงงานสัมพันธ 

- วัตถุประสงคของแรงงานสัมพันธ 

- ความเปนมาของแรงงานสัมพันธ 

- แนวคิดทฤษฎีดานกระบวนการแรงงาน 

- ทฤษฎีที่เก่ียวของกับแรงงานสัมพันธ  

3 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

3 - 4 -แนวความคิดของนายจาง 

-อํานาจของฝายนายจาง 

-ความปรารถนาของนายจาง 

-องคกรฝายนายจาง 

-แนวความคิดของลูกจาง 

-ความปรารถนาของลูกจางในการทํางาน 

6 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

ทดสอบยอยครั้งที่ 1 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน            

การสอน สื่อท่ีใช )ถามี(  

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

-การรวมตัวกันเปนองคการของลูกจาง 

-บทบาทของรัฐ 

-การบริหารแรงงาน 

-หนวยงานบริการดานแรงงานสัมพันธ 

5 - เหตุผลการคุมครองแรงงาน 

- ลักษณะกฎหมายคุมครองแรงงาน 

- ขอบเขตการใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงานพ.ศ. 2541  

- การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน 

- หนาที่ของนายจาง 

- หนาที่ของลูกจาง 

3 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

6-7 - ความหมายของวินัย 

- แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดวินัยในการทํางาน 

- ประเภทของปญหาดานวินัย 

- ระบบวินัยขององคการ 

- การกําหนดวินัยในการทํางาน 

- ขอบเขตของวินัยในการทํางาน 

- วิธีการกําหนดวินัย 

- ประเภทของวินัย 

- ลักษณะของวินัยในการทํางานที่ด ี

- ประเภทของโทษทางวินัย 

- กระบวนการใชมาตรการทางวินัย 

- การดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง 

- ขอพิจารณาในการใชมาตรการลงโทษทาง

วินัย 

- การตักเตือนลูกจาง 

อํานาจของนายจางในการออกหนังสือเตือน 

6 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

8 สอบกลางภาค 

การทดสอบความรูจากการศึกษาสัปดาหท่ี 1 - 7 

9 - แนวคิดทางดานสหภาพแรงงาน 

- ความหมายของสหภาพแรงงาน 

3 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน            

การสอน สื่อท่ีใช )ถามี(  

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

- บทบาทของสหภาพแรงงาน 

- ประเภทของสหภาพแรงงาน 

- การบริหารสหภาพแรงงาน 

- ระบบการเงินของสหภาพแรงงาน 

- เอกสารสําคัญของสหภาพแรงงาน 

- สหภาพแรงงานในประเทศไทย 

- วัตถุประสงคของสหภาพแรงงาน 

- การจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

- สหพันธแรงงาน 

- สภาองคการลูกจาง 

- นายจางกับการกอตั้งสหภาพแรงงาน 

- สัมพันธภาพระหวางนายจางกับสหภาพแรงงาน 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

10 - 11 - ความหมายของการเจรจาตอรองรวม 

- แนวคิดในการเจรจาตอรองรวม 

- ประโยชนการเจรจาตอรองรวม 

- ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรของการเจรจาตอรอง

รวมดานแรงงาน 

- แนวทางการพิจารณาเพื่อยื่นขอเรียกรอง 

- การดําเนินการเจรจาตอรอง 

- กลยุทธในการเจรจาตอรอง 

- ขอพิพาทแรงงาน 

- ประเภทของขอพิพาทแรงงาน 

- ลักษณะของขอพิพาทแรงงานไทย 

- รูปแบบของการระงับขอพิพาทแรงงาน 

- วิธีและเทคนิคการไกลเกล่ียขอพิพาทแรงงาน 

6 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

ทดสอบยอยครั้งที่ 2 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

 12 - ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง 

- การเรียกรอง 

- การทําขอเรียกรอง 

- การระงับขอพิพาทแรงงานในกิจการสําคัญ

และในกิจการธรรมดาทั่วไป 

- การชี้ขาดโดยบังคับในกิจการธรรมดาทั่วไป 

3 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน            

การสอน สื่อท่ีใช )ถามี(  

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน 

ผูสอน 

- การนัดหยุดงานและการปดงาน 

- รูปแบบการนัดหยุดงานและการปดงาน 

- สิทธิการนัดหยุดงานและการปดงาน 

- ขั้นตอนในการนัดหยุดงานและการปดงาน 

- การระงับการใชสิทธิการนัดหยุดงานและการ

ปดงาน 

- ผลที่เกิดขึ้นจากการนัดหยุดงานหรือปดงาน 

13-14 - ความเปนมาและแนวคิดในการจัดตั้งศาล

แรงงาน 

- ศาลแรงงาน 

- คดีแรงงาน 

- ผูพิพากษาในศาลแรงงาน 

- กระบวนการพิจารณาคดีแรงงานในศาล

แรงงานชั้นตน 

- การเลิกจางไมเปนธรรม 

- หลักการพิจารณาคดีเลิกจางไมเปนธรรม 

- การเลิกจางดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 

- หลักความชอบดวยเหตุผลในการเลิกจาง 

- ผลของการเลิกจางไมเปนธรรม 

- เปรียบเทียบการกระทําอันไมเปนธรรมกับ

การเลิกจางไมเปนธรรม 

6 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

15-16 - แนวคิดในการบริหารแรงงานสัมพันธ 

- การกําหนดนโยบายแรงงานสัมพันธการจัด

องคการบริหาร 

- การปรับทัศนคติของบุคลากรในองคการ 

- การพัฒนาแรงงานสัมพันธ 

- การบริหารแรงงานสัมพันธแบบอ่ืน 

- การบริหารแรงงานสัมพันธตามแนวพทุธวจนะ 

- การบริหารแรงงานสัมพันธดวยการ

ปรึกษาหารือ 

6 ชั่วโมง 

 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

กรณีศึกษา 

การทําแบบฝกหัด 

อาจารย ดร.นิภาพรรณ 

เจนสันติกุล 

17 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

การประเมิน งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน 
สัปดาห 

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของ 

การประเมินผล 

1 สอบ   

  - สอบกลางภาค 

- ทดสอบยอยครัง้ที่ 1 

- ทดสอบยอยครัง้ที่ 2 

8 

4 

11 

 20% 

10% 

10% 

  - สอบปลายภาค 17  20% 

2 การศึกษาคนควาดวยตนเองและแบบฝกหัด ตลอดเทอม 10% 

3 รายงานกลุมและผลงานการมสีวนรวมใน

การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 

13 10% 

4 รายงานเด่ียวการวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกบั

แรงงานสัมพันธ 

12 10% 

5 ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม และ

การเขาช้ันเรียน 

ตลอดเทอม 10% 

 

3. การวัดผลและประเมินผล 

 คะแนน  80 - 100 ระดับคะแนน        A 

 คะแนน  75 - 79 ระดับคะแนน        B+ 

 คะแนน  70 - 74 ระดับคะแนน        B 

 คะแนน  65 - 69 ระดับคะแนน        C+ 

 คะแนน  60 - 64 ระดับคะแนน        C 

 คะแนน  55 - 59 ระดับคะแนน        D+ 

 คะแนน  50 - 54 ระดับคะแนน        D 

 คะแนน    0 - 49 ระดับคะแนน    E 
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     หมวดท่ี  6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

นิภาพรรณ เจนสันติกลุ. 2560. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา แรงงานสัมพันธและสหภาพ

แรงงาน (พิมพครัง้ที่ 2). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 

2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

เกษมสันต วิลาวรรณ. 2553. หลักการ กฎหมาย และการบริหารแรงงานสมัพันธ (พิมพครั้งที่ 12). 

กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล. 2553. วิวัฒนาการแรงงานไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 

(สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร). 2 (1): 1-6. 

รัตนากร นามวงษ. 2558. เอกสารบรรยายรายวิชาแรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน. นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. 2550. ยอหลักกฎหมายแรงงาน: พ้ืนฐานความรูท่ัวไปกฎหมาย

แรงงาน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม.  

วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2554. แนวคิดแรงงานสัมพันธที่ดีกบัการสงเสรมิแรงงานสมัพันธ. วารสาร

เกษมบัณฑิต. 12 (1): 1-11. 

สมคิด บางโม. 2552. แรงงานสัมพันธและรวมกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: เอส เค บุคส. 

สังศิต พิริยะรังสรรค. 2546. แรงงานสัมพันธ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ. 

สุดาศิริ วศวงศ. 2553. คําอธิบายเก่ียวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติ

บรรณาการ. 

สุพจน อินหวาง ระวิวรรณ ชินอวม และวรรณพร พุทธภูมิพทิักษ. 2556. แรงงานสัมพันธ. พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก. 

สุรเดช ไสยกิจ. 2550. แรงงานสัมพันธ. ขอนแกน: คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ. 

อภิชัย ศรีเมือง. 2555. บริหารแรงงานสมัพันธอยางไรใหสมัฤทธิผล. กรุงเทพฯ: เอช อาร เซ็นเตอร 

จํากัด.  
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี 

 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

 -  การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

 

3.  การปรบัปรุงการสอน  

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

โดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

 -  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

 -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม 
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5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึนดังน้ี 

 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

ตามขอ 4 

 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับ

ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรือโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ 

 

  ลงช่ือ นิภาพรรณ เจนสันติกลุ 

 (นางสาวนิภาพรรณ เจนสันติกลุ) 

   วันที่ 13 ธันวาคม 2559 


