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มคอ.3 

 

1 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่  1  ข9อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จำนวนหน6วยกิต รายวิชาท่ีต'องเรียนมาก6อน รายวิชาท่ีเรียนพร'อมกัน  

และคำอธิบายรายวิชา  

0801432  กฎหมายแรงงาน       3(3-0-6)  

  Labour law    

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายแรงงานในต5างประเทศ 

องค@การแรงงานระหว5างประเทศ และความสำคัญของประมวลกฎหมายแรงงานระหว5างประเทศ (อนุสัญญาและข+อ

แนะขององค@การแรงงานระหว5างประเทศ) ประวัติและพัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย ความสัมพันธ@

ของกฎหมายลักษณะจ+างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ5งและพาณิชย@กับกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ+มครองแรงงาน 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ@ กฎหมายเงินทดแทน ประกันสังคม และกฎหมายจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  

Meaning, theories, principles, evolution and characteristics of international labor 

law, international labor organization and importance of International Labor Code (Conventions and 

Recommendations of International Labor Organization), historical background and evolution of labor 

law in Thailand, relation between laws on hire of services under Civil and Commercial Code and Labor 

Law, Labor Protection Law, Labor Relation Law, Workmen compensation Law Social Security Law and 

Law on Establishment and Procedure for Labor Court.  

 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรนิติศาสตร-บัณฑิต 

ศึกษาท่ัวไป 

วิชาเฉพาะ 

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด+าน (ถ+ามี) 

วิชาเอก 

วิชาเอกบังคับ  

วิชาเอกเลือก 

วิชาโท  

วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ+ามี) 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

ü
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3.  อาจารยZผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยZผู'สอน 

อาจารย@ผู+รับผิดชอบรายวิชา  

  ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ@      (วิทยาเขตสงขลา) 

  ดร.จันทราทิพย@ สุขุม      (วิทยาเขตสงขลา)  

  อาจารย@ วิรัตน@ นาทิพเวทย@    (วิทยาเขตสงขลา) 

  อาจารย@บงกช ดารารัตน@                                  (วิทยาเขตพัทลุง) 

อาจารย@ผู+สอนรายวิชา   

   ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ@      (วิทยาเขตสงขลา) 

  ดร.จันทราทิพย@ สุขุม      (วิทยาเขตสงขลา)  

  อาจารย@ วิรัตน@ นาทิพเวทย@    (วิทยาเขตสงขลา) 

  อาจารย@บงกช ดารารัตน@                                  (วิทยาเขตพัทลุง) 
 

 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปbท่ีเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ป;การศึกษา 2564 / ช้ันป;ท่ี 4  

 

6.  สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 กลุ5ม S101 ห+องเรียน 736-738 

 กลุ5ม S102 ห+องเรียน 17402 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 กลุ5ม P101 ห+องเรียน ห+องบรรยาย 7 และ 8 

หมายเหตุ เน่ืองจากสถานการณ@โรคระบาดตามคำส่ังของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

กฎหมายแรงงานของท้ังสองวิทยาเขตในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน@ (Online learning) โดยมีการบรรยายสด

แบบออนไลน@ผ5านทางโปรแกรม WebEx และ เผยแพร5ส่ือการเรียนการสอนไม5ว5าจะเป�น บันทึกการเรียนการสอนใน

รูปแบบวิดีโอ  มคอ. 3   เอกสารประกอบการสอน และส่ือการสอนต5าง ๆ ในระบบ TSU MOOC   

 

7.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล6าสุด 

30 มิถุนายน 2564 
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หมวดที่  2  จุดมุ@งหมายและวัตถุประสงคE 

 

1.  จุดมุ6งหมายของรายวิชา  

1.1 เพ่ือใหJนักศึกษาเขJาใจถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแรงงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขJอง และสามารถวิเคราะห-

ปVญหา สรุป และนำเสนอปVญหา แนวคิด ตลอดจนมีขJอเสนอแนะขJอสังเกตเบ้ืองตJนในประเด็นสำคัญอยZางเป[นระบบไดJ 

1.2 เพ่ือใหJนักศึกษาสามารถนำความรูJความเขJาใจ ไปประยุกต-ใชJในการบริหารจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รวมท้ัง

ชZวยเหลือบุคคลอ่ืนและสังคมไดJ 

 

2.  วัตถุประสงคZของรายวิชา 

2.1 เพ่ือสรJางความรูJความเขJาใจถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแรงงาน ในมิติของกฎหมายภายในประเทศและ

กฎหมายระหวZางประเทศ ใหJสอดคลJองกับตลาดแรงงาน ซ่ึงพัฒนาปรับปรุงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป

อยZางเป[นพลวัตร ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล 

2.2 เพ่ือใหJสอดคลJองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนดJานการสรJางบัณฑิตของ

คณะนิติศาสตร- มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

หมวดที่  3  ลักษณะการดำเนินการ 

 

1.  จำนวนช่ัวโมงท่ีใช'

ต6อภาคการศึกษา

บรรยาย 

สอนเสริม 
การฝiกปฏิบัติ/การ

ฝiกงานภาคสนาม 
การศึกษาด'วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง - - 90 ช่ัวโมง 

คำช้ีแจงภาคการศึกษาคิดเป�นไม5น+อยกว5า 15 สัปดาห@ 

 

 

2.  จำนวนช่ัวโมงต6อสัปดาหZท่ี และช6องทางในการให'คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก6นิสิตเปkนรายบุคคล 

จัดเวลาให+นิสิตเข+าพบเพ่ือปรึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ5มอย5างน+อยสัปดาห@ละ 1 ช่ัวโมงโดยประกาศให+ทราบ

ทางเว็บไซต@คณะและติดตารางเข+าพบได+หน+าห+องทำงานของอาจารย@ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู9ของนิสิต 

 

1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ  

  

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู2 

3. ทักษะ

ทางป;ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธAระหวCาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหAฯ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

0801426 กฎหมาย

แรงงาน 

� � � � � � � � � � � �   � �   

 
 

 

ผลการเรียนรู' วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม   

�1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย

เน+ น ค วาม มี วิ นั ย  ซ่ื อ สั ต ย@ สุ จ ริต 

เสียสละ สุภาพอ5อนน+อมถ5อมตน ขยัน

และอดทน และยึดหลักธรรมในการ

ดำเนินชีวิตอย5างพอเพียง 

- การปฏิบัติตนอันเป�นแบบอย5าง 

- สอดแทรกระหว5างการเรียนการ

สอน 

ยกตัวอย5างประโยชน@จากคุณธรรม 

จริยธรรม และการเคารพระเบียบ

กฎเกณฑ@ 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาใน

ระหว5างการบรรยาย 

- สุ5มประเมินความพึงพอใจ

จากกลุ5มทำงาน 

 

� 1.2 มี จิตสำนึ ก รับ ผิดชอบ ใน

หน+าท่ีต5อตนเองและสังคม 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ

บรรยาย  

- สังเกตพฤติกรรมในระหว5าง

การบรรยาย และกำหนดให+ส5ง

ง า น ท่ี ม อ บ ห ม า ย ต า ม

กำหนดเวลา และตรวจสอบ

ค ว า ม ถู ก ต+ อ ง ข อ ง ง า น ท่ี

มอบหมาย  

�1.3 ต ระห นั กและ เห็ น คุณ ค5 า 

ศักด์ิศรีความเป�นมนุษย@ในสังคมพหุ

วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ

บรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมในระหว5าง

การบรรยาย 

�  1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความ

ยุติธรรม 

มอบหมายงานให+ค+นคว+าเพ่ิมเติม โดย

ให+นิสิตอ+างอิงการค+นคว+าให+ถูกต+อง

ตามหลักการอ+างอิง 

ตรวจสอบความถูกต+องของ

งาน 
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ผลการเรียนรู' วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2. ด'านความรู'   

� 2.1 มีความรู+ความสามารถทาง

กฎหมาย ศาสตร@ท่ี เก่ียวข+อง และ

เข+าใจบริบทของสังคม 

- บรรยาย อภิปราย ทำงานกลุ5ม 

ศึกษาและวิเคราะห@กรณีศึกษา โดยใช+

หนังสือ 

- สอบกลางภาคและสอบ

ปลายภาค 

- ทดสอบความเข+าใจในเน้ือหา

ในช้ันเรียน 

� 2.2 มีความสามารถในการศึกษา 

ค+นคว+า และเพ่ิมพูนทักษะท่ีจำเป�น มี

โลกทัศน@ท่ีกว+างไกล สามารถบูรณา

การศาสตร@ต5าง ๆ ไปประยุกต@เพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมได+ 

- มอบหมายงานให+นิสิตไปค+นคว+า 

โดยนำเสนอในรูปแบบต5าง ๆ และ

นำเสนอหน+าช้ันเรียน 

 

- กิจกรรมกลุ5ม/ รายงาน/ การ

นำเสนอผลงาน Animation 

หน+าช้ันเรียนโดยมีส5วนร5วม 

โดยให+ นิสิตกลุ5มอ่ืนสามารถ

วิจารณ@/ต้ังคำถามสำหรับกลุ5ม

ท่ีนำเสนอ 

เกณฑ%การให*คะแนน 

ในสัดส5วน 70 : 30 

ได+ แ ก5  1. สั ด ส5 ว น ก า ร ให+

คะแนนจากอาจารย@ประจำ

วิชา 70% โดยพิจารณาจาก 

- เน้ือหาครบถ+วน ชัดเจนตาม

หัวข+อท่ีนำเสนอ 

- อ ง ค@ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 

Animation 

- ความน5าสนใจในการนำเสนอ 

2. สัดส5วนการให+คะแนนจาก

นิ สิ ต ร5 ว ม ช้ั น  30% โ ด ย

พิจารณาจาก 

- เน้ือหาครบถ+วน ชัดเจนตาม

หัวข+อท่ีนำเสนอ 

- อ ง ค@ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 

Animation 

- ความน5าสนใจในการนำเสนอ 

� 2.3 มี ทั ก ษ ะ ป ฏิ บั ติ ด+ า น

กฎหมาย 

-เส ริมการบรรยาย โดย วิทยากร

ภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญหรือมี

ประสบการณ@ตรง หรือการศึกษาดู

-การสรุปความท่ีได+จากการ

บรรยายเสริม 
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ผลการเรียนรู' วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

งานทางปฏิบัติ 

3. ด'านทักษะทางปmญญา   

� 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห@  สังเคราะห@ข+อกฎหมาย 

ป รั บ บ ท ข+ อ ก ฎ ห ม าย ม า ใช+ กั บ

ข+อเท็จจริงในสถานการณ@ ได+อย5าง

เหมาะสม 

 

บรรยาย อภิปราย งานกลุ5ม การคิด

อย5างเป�นระบบ 

-สอบกลางภาคและสอบปลาย

ภาค  

-ทดสอบความเข+าใจในเน้ือหา

ในช้ันเรียน 

-การประเมินผลงานและการ

นำเสนอ 

� 3.2 มีความมุ5งม่ัน ใฝ�รู+ เพ่ือการ

เรียนรู+ตลอดชีวิต และสามารถนำ

ความรู+ไปสร+างสรรค@สังคม 

-มอบหมายงานให+นิสิตไปค+นคว+า โดย

น ำเสน อ ใน รูป แบ บ ต5 าง  ๆ  และ

นำเสนอหน+าช้ันเรียน 

-ประเมินจากผลงาน 

4. ทักษะความสัมพันธZระหว6าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

�  4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี  

ความรับผิดชอบต5อตนเอง ชุมชน 

และสังคม 

 

 

 

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย

โดยสอบถามและให+นิสิตแสดงความ

คิดเห็นพร+อมกับแสดงเหตุผลและ

วิธีการคิด 

- สอดแทรกโน+มน+าวในการเรียนการ

สอน และการทำงานเป�นกลุ5ม 

 

 

 

-ทดสอบความเข+าใจในเน้ือหา

ในช้ันเรียน 

-สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

-สุ5มประเมินความพึงพอใจจาก

กลุ5มทำงน 

 

 

� 4.2 มีมนุษยสัมพันธ@ท่ีดี เคารพ

และให+คุณค5าแก5ตนเองและผู+อ่ืน 

- มอบหมายงานกลุ5มในช้ันเรียน - ประเมินจากการทำงานกลุ5ม

ในช้ันเรียน 

� 4.3 มีจิตอาสาและทำงานร5วมกับ

ผู+อ่ืนท้ังในฐานะผู+นำและสมาชิกของ

ชุมชและสังคม 

- มอบหมายงานกลุ5มในช้ันเรียน - ประเมินจากการทำงานกลุ5ม

ในช้ันเรียน 

4.4 การอยู5ร5วมกับสังคมหลากหลาย

วัฒนธรรม 

-มอบหมายงานกลุ5มในช้ันเรียน -ประเมินจากการทำงานกลุ5ม/

นำเสนอหน+าช้ันเรียน 

4.5 ส5 ง เ ส ริ ม  ท ำ นุ  บ ำ รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

  

5. ด' าน ทักษะการวิ เคราะหZ เชิ ง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช'

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู' วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

�    5.1 มีความสามารถในการ

สืบค+นรวบรวมข+อ มูล  วิ เคราะห@  

สังเคราะห@  สรุปประเด็น นำเสนอ 

และส่ือสารได+อย5างมีประสิทธิภาพ 

-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย

โดยสอบถามและให+นิสิตแสดงความ

คิดเห็นพร+อมกับแสดงเหตุผลและ

วิธีการคิด 

- มอบหมายงานให+นิสิตไปค+นคว+า 

โดยนำเสนอในรูปแบบต5าง ๆ และ

นำเสนอหน+าช้ันเรียน 

-เสนอแนะแนวทางการใช+เทคโนโลยี

และสารสนเทศท่ีหลากหลายและ

เหมาะสม 

-ตรวจสอบความถูกต+องของ

งานท่ีมอบหมาย และการใช+

เทคโนโลยีในการสืบค+นข+อมูล

และนำเสนอผลงาน 

 

 

�   5.2 สามารถเลือกใช+เทคโนโลยี

และสารสนเทศอย5างเหมาะสมและ

รู+เท5าทัน 

- มอบหมายงานให+นิสิตไปค+นคว+า 

โดยนำเสนอในรูปแบบต5าง ๆ และ

นำเสนอหน+าช้ันเรียน 

-สั งเกตทักษะและรูปแบบ

เทค โน โล ยี  สารสน เทศ ใน

นำเสนอหน+าช้ันเรียน 

5.3 ทักษะการใช+เคร่ืองมือ   

5.4 ส่ือสารความคิด ความหมาย 

สร+างสรรค@ผลงาน 

  

 

 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาหZ

ท่ี 
หัวข'อ/รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

1 เค+าโครงและแนวทางการเรียนการสอน 3 - บรรยาย หารือ ซักถาม อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

2 แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการกฎหมาย

แรงงานสากล 

3 - บรรยาย อภิปราย   อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.
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สัปดาหZ

ท่ี 
หัวข'อ/รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

3 แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการกฎหมาย

แรงงานสากล 

3 - บรรยาย อภิปราย   อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

4 แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย

แรงงานไทย และประมวลกฎหมายแพ5ง

และพาณิชย@ว5าด+วยการจ+างแรงงาน 

 

3 

 

- 

บรรยาย อภิปราย   

ทวนผลสัมฤท ธ์ิของ

ความรู+ ความเข+าใจ 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

5 กฎหมายคุ+มครองแรงงาน 3 - บ รรย าย  อ ภิ ป ราย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา บูรณาการ

กับงานวิจัย “โครงกา

สนับสนุนการพัฒนา

และขับเคล่ือนนโยบาย

สุขภาวะของกลุ5มชาติ

พันธุ@ ชนเผ5าพ้ืนเมือง

และป ระช าก รข+ าม

ชาติ” โดยนายไพสิฐ 

พาณิชย@กุลและคณะ  

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

6 กฎหมายคุ+มครองแรงงาน 3 - บ รรย าย  อ ภิ ป ร าย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

7 กฎหมายคุ+มครองแรงงาน 3 - บรรยาย อภิปราย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@ 

ทวนผลสัมฤท ธ์ิของ

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/
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สัปดาหZ

ท่ี 
หัวข'อ/รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

ความรู+ ความเข+าใจ อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

8 กฎหมายเงินทดแทน 3 - บ รรย าย  อ ภิ ป ราย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา 

ทวนผลสัมฤท ธ์ิของ

ความรู+ ความเข+าใจ 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

9 สอบกลางภาค  

10 กฎหมายแรงงานสัมพันธ@/รัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ@ 

3  บ รรย าย  อ ภิ ป ร าย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

11 กฎหมายแรงงานสัมพันธ@/รัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ@ 

3  บ รรย าย  อ ภิ ป ร าย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

12 กฎหมายแรงงานสัมพันธ@/รัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ@ 

3  บ รรย าย  อ ภิ ป ร าย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

13 กฎหมายแรงงานสัมพันธ@/รัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ@ 

3  บ รรย าย  อ ภิ ป ร าย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา 

ทวนผลสัมฤท ธ์ิของ

ความรู+ ความเข+าใจ 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

14 กฎหมายว5าด+วยศาลแรงงาน 3  บ รรย าย  อ ภิ ป ร าย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา 

*จัดบรรยายเสริมโดย

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.
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สัปดาหZ

ท่ี 
หัวข'อ/รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

อาจารย@พิเศษภายนอก

ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือ

มีประสบการณ@ตรง 

บงกช 

15 กฎหมายว5าด+วยศาลแรงงาน 3  บ รรย าย  อ ภิ ป ร าย 

ทำงานกลุ5ม วิเคราะห@

กรณีศึกษา 

*จัดบรรยายเสริมโดย

อาจารย@พิเศษภายนอก

ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือ

มีประสบการณ@ตรง 

ทวนผลสัมฤท ธ์ิของ

ความรู+ ความเข+าใจ 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

16 สรุปสาระสำคัญ แนวทางการเตรียมสอบ 

และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา 

3  บรรยาย/ซักถาม 

ทวนสอบ 

อ.จันทรา

ทิพย-/ผศ.

กรรณภัทร/

อ.วิรัตน@/อ.

บงกช 

17 
สอบปลายภาค  

18 

รวม 45   

 

หมายเหตุ 1) สำหรับการสอนของวิทยาเขตสงขลาและพัทลุงเป�นการบรรยายผ5านรูปแบบการสอนแบบออนไลน@โดย

ใช+โปรแกรม Webex ท่ีเช่ือมโยงกับระบบ TSU MOOC 

2) กิจกรรมการมอบหมายงานกลุ5ม – กำหนดหัวข+อโดยการสุ5มให+นิสิต และกำหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู+จากหัวข+อกำหนด (ดูแผนการประเมินผลการเรียนรู+ในข+อถัดไป)  

 

 

 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู' 
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ลำดับ ผลการเรียนรู' วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาหZท่ีประเมิน 
สัดส6วนของการ

ประเมินผล 

1. ด+านคุณธรรม 

จริยธรรม 

• สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในภาพรวม/

รายบุคคลจากงานรายบุคคลและงานกลุ5ม  

• สุ5มประเมินจากงานรายบุคคลและจาก

สมาชิกแต5ละกลุ5มทำงาน 

• พฤติกรรมในการสอบ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

- 

2. ด+านความรู+ 1. ทดสอบย6อยรายบุคคล(Quiz)ตามหัวข'อ

ท่ี ก ำห น ด ใน แผ น การสอน เพ่ื อท วน

ผลสัมฤทธ์ิความรู'ในหัวข'อดังกล6าว   

- ความรู+ความจำทางกฎหมาย (ปรนัย) ใน

หัวข+อดังต5อไปน้ี 

    1. ความรู'เบ้ืองต'นเก่ียวกับกฎหมาย

แรงงาน 

1.1 Pre test (สัญญาจ+าง) 

1.2 บ5อเกิด 

1.3 ILO 

1.4 ขอบเขตบังคับใช+ 

    2. พระราชบัญญัติคุ'มครองแรงงาน 

2.1 แรงงานหญิง 

2.2 แรงงานเด็ก 

2.3 ค5าจ+าง/ค5าล5วงเวลา 

2.4 การเลิกจ+างช่ัวคราว 

    3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธZ 

3.1 ข+อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ+าง 

3.2 การเรียกร+องการเจรจา 

3.3 การป�ดงานและการนัดหยุดงาน 

3.4 การกระทำอันไม5เป�นธรรม 

    4. พระราชบัญญัติเงินทดแทน 

4.1 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช+

กฎหมายเงินทดแทน 

4.2 เหตุแห5งการจ5ายเงินทดแทน 

4.3 เงินทดแทนและทายาทเงินทดแทน 

ทุกสัปดาห@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร+อยละ 10 
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ลำดับ ผลการเรียนรู' วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาหZท่ีประเมิน 
สัดส6วนของการ

ประเมินผล 

4.4 กองทุนเงินทดแทน 

     5. วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

5.1 หลักการการพิจารณาคดีแรงงาน 

5.2 คดีแรงงาน 

5.3 การเลิกจ+างไม5เป�นธรรม 

5.4 การอุทธรณ@ การฎีกา และการบังคับคดี

ในคดีแรงงาน 

  - วิทยาเขตสงขลา (S101, 102, 201) 

และวิทยาเขตพัทลุง (P101) 

           รูปแบบกิจกรรมกลุ5มโดยจำลอง

สถานการณ@   กำหนดให+ นิ สิตทุกคนเป�น

ลูกจ+างในสถานประกอบการรูปแบบแตกต5าง

กันไป เช5นสถานประกอบการท่ีเก่ียวกับภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือการ

ท5องเท่ียว  เพ่ือให+เกิดทักษะปฏิบัติ โจทย@ท่ี

นิสิตได+รับคือ ออกแบบ “ข+อตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจ+างงาน” โดยต+องเป�นข+อตกลงท่ี

ชอบด+วยกฎหมาย  สมประโยชน@แก5ลูกจ+าง

ทุกคน และมีความสมดุลระหว5างประโยชน@

ของนายจ+างและลูกจ+าง  

2. งานกลุ6ม  

   2.1 วิทยาเขตสงขลา (S101,102,) 

   งานกลุ5ม  

1. ทำรายงานกลุ5ม (กลุ5มละ 10 คน) ใน

หั ว ข+ อ  “ ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข+ อ ง กั บ

ผู+ประกอบการ”  

2. ทำ Animation ในหัวข+อท่ีกำหนด 

เกณฑ%การให*คะแนน 

A. เน้ือหาให+ชัดเจน ตรงประเด็นตามหัวข+อท่ี

กำหนดเป�นเวลา 3 นาที (8 คะแนน) 

B. สร+างสรรค@ ตัวอักษรชัดเจน, เลือกสีได+

เหมาะสมในการนำเสนอ (5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห@ท่ี 17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร+อยละ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร+อยละ 15 

 

 

ร+อยละ 10 
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ลำดับ ผลการเรียนรู' วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาหZท่ีประเมิน 
สัดส6วนของการ

ประเมินผล 

C. ตรงต5อเวลา (2 คะแนน) 

3. ทำแผ5นพับในรูปแบบ E-document  

   - เกณฑ@การให+คะแนนเฉพาะแผ5นพับ

จำนวน 10 คะแนน แต5หากนิสิตสามารถนำ

แผ5นพับเผยแพร5ต5อสถานประกอบการได+ จะ

ได+คะแนนเพ่ิมอีกจำนวน 5 คะแนน 

เกณฑ%การให*คะแนน 

A. เน้ือหา (8 คะแนน) 

 - ความเป�นมา 

 - ข+อกฎหมาย 

 - คำพิพากษา 

 - การวิเคราะห@เพ่ือนำไปปรับใช+ 

B. ความสร+างสรรค@ (5 คะแนน) 

 - รูปแบบความสวยงาม,อ5านเข+าใจง5าย 

C. ความตรงเวลา (2 คะแนน) 

  2.2 วิทยาเขตสงขลา (S201) 

    งานกลุ5ม  

1. ทำรายงานกลุ5ม (กลุ5มละ 6 คน) ในหัวข+อ 

“กฎหมายท่ีเก่ียวข+องกับผู+ประกอบการ”  

2. ทำ Animation ในหัวข+อท่ีกำหนด 

3. ทำแผ5นพับในรูปแบบ E-document  

  2.3 วิทยาเขตพัทลุง (P101) 

งานกลุ5ม 

1. ทำรายงานกลุ5ม (กลุ5มละ 3-4 คน) ใน

หั ว ข+ อ  “ ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข+ อ ง กั บ

ผู+ประกอบการ”  

2. ทำ Animation ในหัวข+อท่ีกำหนด 

3. ทำแผ5นพับในรูปแบบ E-document  

* มีการรายงานความก+ าวหน+ าและให+

ข+อเสนอแนะ (Feedback)  

* ใช+เกณฑ@การให+คะแนนเดียวกันในท้ังวิทยา

เขตสงขลาและพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห@ท่ี 10-11 

 

ร+อยละ 15 
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ลำดับ ผลการเรียนรู' วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาหZท่ีประเมิน 
สัดส6วนของการ

ประเมินผล 

3. สอบปลายภาค ร+อยละ 40 

3. ด+านทักษะทางป�ญญา • การประเมินผลงานและการนำเสนอ ราย

กลุ5ม/รายบุคคล และการสอบ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

- 

4. ทักษะความสัมพันธ@

ระหว5างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

• สังเกตพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคลใน

ภาพรวมและจากงานรายบุคคล 

• สุ5มประเมินพฤติกรรมรายบุคคลจากการ

ทำงานกลุ5ม 

• สุ5มประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกกลุ5ม

ทำงาน 

• การเป�นผู+นำ 

• การใช+เทคโนโลยีในการสืบค+นข+อมูล 

ตลอดภาค

การศึกษา 

- 

5. ด+านทักษะการ

วิเคราะห@เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใช+ ICT 

• ทักษะการเขียนงาน 

• ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน 

• ทักษะการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นำเสนองาน 

• ทักษะการวิเคราะห@ข+อมูล 

• ประเมินจากงานรายบุคคลและงานกลุ5ม 

และการสอบ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

- 

รวม ร'อยละ 100 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ตำรา เอกสารหลัก และข'อมูลสำคัญ 

เกษมสันต@ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ: พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ@ พ.ศ. 

2543. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ@วิญ ูชน, 2549. 

เกษมสันต@ วิลาวรรณ. คำอธิบายกฎหมายแรงงาน. พิมพ@คร้ังท่ี 26 แก+ไขเพ่ิมเติม กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ@วิญ ูชน, 2562. 

พิเชษฐ โพธิวิจิตร และคณะ. คู5มือดำเนินคดีแรงงานสำหรับทนายความและผู+ประกอบวิชาชีพกฎหมาย. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท กรุงสยาม พับลิชช่ิง จำกัด, 2561. 

พงษ@ รัตน@ เครือกล่ิน. คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย@. พิมพ@คร้ังท่ี 11 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ@นิติธรรม, 2561. 
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ไพสิฐ พาณิชย@กุลและคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ@ โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสุข

ภาวะของกลุ5มชาติพันธุ@ ชนเผ5าพ้ืนเมืองและประชากรข+ามชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร+างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2563 

รุ5งโรจน@ ร่ืนเริงวงศ@. สัญญาจ+างแรงงาน : สิทธิและหน+าท่ีของนายจ+างและลูกจ+างตามกฎหมายแรงงานฉบับ

ต5าง ๆ ลักษณะพิเศษของสัญญาจ+างแรงงาน การส้ินสุดสัญญาจ+างแรงงานและผลท่ีตามมา. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ@พิมพ@อักษร, 2557.  

วิจิตรา (ฟุ¢งลัดดา) วิเชียรชม. กฎหมายแรงงาน. พิมพ@คร้ังท่ี 6 แก+ไขเพ่ิมเติม กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ@

วิญ ูชน, 2562. 

2.  เอกสารและข'อมูลแนะนำ 

www.labour.go.th (กรมสวัสดิการและคุ+มครองแรงงาน)  

www.krisdika.go.th (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธZการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ประเมินผลการสอนผ5านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.2 ให+นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาท้ังด+านวิธีสอน การจัดกิจกรรมท้ังในและนอกช้ันเรียน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส5งผลกระทบต5อการเรียนรู+ด+วยระบบเครือข5ายของมหาวิทยาลัย 

1.3 เป�ดโอกาสให+นิสิตเสนอป�ญหาการเรียนการสอนระหว5างผู+สอนกับนิสิตในทุกช่ัวโมงท่ีทำการสอน 

2.  กลยุทธZการประเมินการสอน 

ใช+แบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยซ่ึงกำหนดให+มีการประเมินการสอนของอาจารย@ผู+สอนทุกภาค

การศึกษา 

จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากคณาจารย@ผู+สอนในปลายภาคเรียน 

3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผู+สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ@และวิธีสอนโดยนำผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช+เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนให+ดีข้ึน 

3.2 ผู+สอนค+นคว+าความรู+หรือข+อมูลใหม5 ๆ ท่ีทันสมัยสอดคล+องกับการเปล่ียนแปลงมาใช+ในการปรับปรุงเน้ือหา

การเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต+องการของนักศึกษาและตลาดวิชาชีพ 

3.3 จัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให+เหมาะสมและทันสมัย 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

4.1 ประชุมคณาจารย@ผู+สอนเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 

4.2 ให+นิสิตได+มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับข้ัน ก5อนส5งระดับข้ันให+งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 

4.3 ก5อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย@เพ่ือออกข+อสอบร5วมกันเพ่ือให+ได+ข+อสอบท่ีมีมาตรฐาน 
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4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู+ของนิสิต 

โดยตรวจสอบข+อสอบ วิธีการให+คะแนนสอบ และค5าระดับข้ัน   

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำผลท่ีได+จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นำมาสรุปผลและพัฒนา

รายวิชาก5อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
 


