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1 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  

และคำอธิบายรายวิชา  
0801432  กฎหมายแรงงาน       3(3-0-6)  
  Labour law    

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการและลักษณะของกฎหมายแรงงานในต่างประเทศ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และความสำคัญของประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ (อนุสัญญาและข้อ
แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ) ประวัติและพัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย  ความสัมพันธ์
ของกฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน ประกันสังคม และกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  

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 

หลักสูตรนิติศาสตรบ์ัณฑิต 
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

✓
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3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์      (วิทยาเขตสงขลา) 
  ดร.จันทราทิพย์ สุขุม      (วิทยาเขตสงขลา)  
  อาจารย์ วิรัตน์ นาทิพเวทย์    (วิทยาเขตสงขลา) 
  ดร.ชัชชัย ยุระพันธุ์     (วิทยาเขตสงขลา) 
  อาจารย์บงกช ดารารัตน์                                  (วิทยาเขตพัทลุง) 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา   
   ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์      (วิทยาเขตสงขลา) 
  ดร.จันทราทิพย์ สุขุม      (วิทยาเขตสงขลา)  
  อาจารย์ วิรัตน์ นาทิพเวทย์    (วิทยาเขตสงขลา) 
  ดร.ชัชชัย ยุระพันธุ์     (วิทยาเขตสงขลา) 
  อาจารย์บงกช ดารารัตน์                                  (วิทยาเขตพัทลุง) 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / ชั้นปทีี่ 4  

 
6.  สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 กลุม่ S101 ห้องเรียน 18802 
 กลุ่ม S102 ห้องเรียน 18805 
 กลุ่ม S103 ห้องเรียน 18805 
 กลุ่ม S104 ห้องเรียน 18802 
 กลุ่ม S201 ห้องเรียน 17301 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 กลุ่ม P101 ห้องเรียน TCD209  

 
7.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 กรกฎาคม 2565 
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หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และสามารถวิเคราะห์

ปัญหา สรุป และนำเสนอปัญหา แนวคิด ตลอดจนมีข้อเสนอแนะข้อสังเกตเบื้องต้นในประเด็นสำคัญอย่างเป็นระบบได้ 
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รวมทั้ง

ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนและสังคมได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแรงงาน ในมิติของกฎหมายภายในประเทศและ
กฎหมายระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ซึ่งพัฒนาปรับปรุงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างเป็นพลวัตร ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล 

2.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้างบัณฑิตของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการดำเนินการ 
 

1.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้
ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย 
สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง - - 90 ชั่วโมง 

คำชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

จัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพ่ือปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงโดยประกาศให้ทราบ
ทางเว็บไซต์คณะและติดตารางเข้าพบได้หน้าห้องทำงานของอาจารย์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  
  

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปญัญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะ 

การวิเคราะห์ฯ 
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 

                  

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
เน้ น ค ว าม มี วิ นั ย  ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 
เสียสละ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน
และอดทน และยึดหลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

- การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่าง 
- สอดแทรกระหว่างการเรียนการ
สอน 
ยกตัวอย่างประโยชน์จากคุณธรรม 
จริยธรรม และการเคารพระเบียบ
กฎเกณฑ ์

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาใน
ระหว่างการบรรยาย 
- สุ่มประเมินความพึงพอใจ
จากกลุ่มทำงาน 
 

 1.2 มี จิ ตส ำนึ ก รับ ผิ ดชอบ ใน
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย  

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย และกำหนดให้ส่ง
ง า น ที่ ม อ บ ห ม า ย ต า ม
กำหนดเวลา และตรวจสอบ
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ง า น ที่
มอบหมาย  

1.3 ตระห นั ก และ เห็ น คุณ ค่ า 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะ
บรรยาย 

- สังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย 

  1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความ
ยุติธรรม 

มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพ่ิมเติม โดย
ให้นิสิตอ้างอิงการค้นคว้าให้ถูกต้อง
ตามหลักการอ้างอิง 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
งาน 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้ความสามารถทาง - บรรยาย อภิปราย ทำงานกลุ่ ม - สอบกลางภ าคและสอบ
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

กฎหมาย ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง และ
เข้าใจบริบทของสังคม 

ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใช้
หนังสือ 

ปลายภาค 
- ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ในชั้นเรียน 

 2.2 มีความสามารถในการศึกษา 
ค้นคว้า และเพ่ิมพูนทักษะที่จำเป็น มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมได ้

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

จัดทำ Role play clip อ้างอิง
ตามคำพิพากษาจากหัวข้อ
เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
ที่กำหนด 

 2.3 มี ทั ก ษ ะ ป ฏิ บั ติ ด้ า น
กฎหมาย 

-เส ริมการบ รรยาย โดยวิท ยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง หรือการศึกษาดู
งานทางปฏิบัติ 

-การสรุปความที่ ได้จากการ
บรรยายเสริม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อกฎหมาย 
ป รั บ บ ท ข้ อ ก ฎ ห ม าย ม า ใช้ กั บ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

บรรยาย อภิปราย งานกลุ่ม การคิด
อย่างเป็นระบบ 

-สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค  
-ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ในชั้นเรียน 
-การประเมินผลงานและการ
นำเสนอ 

 3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนำ
ความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม 

-มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า โดย
น ำเสน อใน รู ป แบ บ ต่ าง  ๆ  แล ะ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

-ประเมนิจากผลงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
 

 
 
-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 
- สอดแทรกโน้มน้าวในการเรียนการ
สอน และการทำงานเป็นกลุ่ม 
 

 
 
-ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ในชั้นเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
-สุ่มประเมินความพึงพอใจจาก
กลุ่มทำงาน 
 
 

 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ - มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการทำงานกลุ่ม
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

และให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อ่ืน ในชั้นเรียน 

 4.3 มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของ
ชุมชและสังคม 

- มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน - ประเมินจากการทำงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

4.4 การอยู่ร่วมกับสังคมหลากหลาย
วัฒนธรรม 

-มอบหมายงานกลุ่มในชั้นเรียน -ประเมินจากการทำงานกลุ่ม/
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

4.5 ส่ ง เ ส ริ ม  ท ำ นุ  บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

  

5. ด้ านทักษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัว เลข  การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้น รวบรวมข้อมู ล  วิ เคราะห์  
สังเคราะห์  สรุปประเด็น นำเสนอ 
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
-บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อภิปราย
โดยสอบถามและให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับแสดงเหตุผลและ
วิธีการคิด 
- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
-เสนอแนะแนวทางการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

 
 
 
-ตรวจสอบความถูกต้องของ
งานที่มอบหมาย และการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
และนำเสนอผลงาน 
 
 

   5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
รู้เท่าทัน 

- มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้า 
โดยนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

-สั งเกตทั กษะและรูปแบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
นำเสนอ 

5.3 ทักษะการใช้เครื่องมือ   

5.4 สื่อสารความคิด ความหมาย 
สร้างสรรค์ผลงาน 
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 เค้าโครงและแนวทางการเรียนการสอน 3 - บรรยาย หารือ ซักถาม อ.จันทรา
ทิพย์/ผศ.
กรรณภัทร/
อ.วิรัตน์/
อ.ชัชชัย/อ.
บงกช 

2 - 3 แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการกฎหมาย
แรงงานสากล 

6 - บรรยาย อภิปราย   อ.จันทรา
ทิพย์/ผศ.
กรรณภัทร/
อ.วิรัตน์/
อ.ชัชชัย/อ.
บงกช 

4 แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย
แรงงานไทย และประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน 

3  
- 

บรรยาย อภิปราย   
ทวนผลสัมฤทธิ์ ของ
ความรู้ ความเข้าใจ 

อ.จันทรา
ทิพย์/ผศ.
กรรณภัทร/
อ.วิรัตน์/
อ.ชัชชัย/อ.
บงกช 

5 - 7 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 9 - บ ร รย าย  อ ภิ ป ร า ย 
ทำงานกลุ่ม วิเคราะห์
กรณีศึกษา บูรณาการ
กับงานวิจัย “โครงกา
สนับสนุนการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาวะของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง
แล ะป ระช ากรข้ าม
ชาติ” โดยนายไพสิฐ 
พาณิชย์กุลและคณะ  

อ.จันทรา
ทิพย์/ผศ.
กรรณภัทร/
อ.วิรัตน์/
อ.ชัชชัย/อ.
บงกช 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ทวนผลสั มฤทธิ์ ของ
ความรู้ ความเข้าใจ 

8 กฎหมายเงินทดแทน 3 - บ ร รย าย  อ ภิ ป ร า ย 
ทำงานกลุ่ม วิเคราะห์
กรณศีึกษา 
ทวนผลสัมฤทธิ์ ของ
ความรู้ ความเข้าใจ 

อ.จันทรา
ทิพย์/ผศ.
กรรณภัทร/
อ.วิรัตน์/
อ.ชัชชัย/อ.
บงกช 

9 - 13 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ /รัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ 

12  บ ร รย าย  อ ภิ ป ร า ย 
ทำงานกลุ่ม วิเคราะห์
กรณศีึกษา 
ทวนผลสัมฤทธิ์ ของ
ความรู้ ความเข้าใจ 

อ.จันทรา
ทิพย์/ผศ.
กรรณภัทร/
อ.วิรัตน์/
อ.ชัชชัย/อ.
บงกช 

10 สอบกลางภาค  
14 - 
15 

กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน 6  บ ร รย าย  อ ภิ ป ร า ย 
ทำงานกลุ่ม วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
*จัดบรรยายเสริมโดย
อาจารย์พิเศษภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือ
มีประสบการณ์ตรง 
ทวนผลสัมฤทธิ์ความรู้ 
ความเข้าใจ 

อ.จันทรา
ทิพย์/ผศ.
กรรณภัทร/
อ.วิรัตน์/
อ.ชัชชัย/อ.
บงกช 

16 สรุปสาระสำคัญ แนวทางการเตรียมสอบ 
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 

3  บรรยาย/ซักถาม 
ทวนสอบความรู้ ความ
เข้าใจ 

อ.จันทรา
ทิพย์/ผศ.
กรรณภัทร/
อ.วิรัตน์/
อ.ชัชชัย/อ.
บงกช 

17 
สอบปลายภาค  

18 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
รวม 45   

หมายเหตุ 1) สำหรับการสอนของวิทยาเขตสงขลาและพัทลุงเป็นการบรรยายในมหาวิทยาลัย (on-site) 
2) กิจกรรมการการวัดการประเมินผล มอบหมายงานกลุ่ม – กำหนดหัวข้อโดยให้นิสิตเลือก และกำหนดกิจกรรมที่
เหมาะสมเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากหัวข้อกำหนด (ดูแผนการประเมินผลการเรียนรู้ในข้อถัดไป)  
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ลำดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
• สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในภาพรวม/
รายบุคคลจากงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
• สุ่มประเมินจากงานรายบุคคลและจาก
สมาชิกแต่ละกลุ่มทำงาน 
• พฤติกรรมในการสอบ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

- 

2. ด้านความรู้ 1. งานกลุ่ม  
1.1 วิทยาเขตสงขลา (S101, S102, S103 
และ S104) 
งานกลุ่ม  
1. ทำรายงานกลุ่ม (ไม่เกิน 10 คน) เพ่ือ 
ทำ Role play clip อ้างอิงจากคำพิพากษา
ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่กำหนด  
 - จัดกลุ่ม ค้นหาคำพิพากษาตรงกับหัวข้อที่
เลือก และส่งโครงเรื่องให้อาจารย์ประจำ
รายวิชา 
- อาจารย์ส่งข้อเสนอแนะ (Feedback) เพ่ือ
แก้ไข 
2. กำหนดส่งชิ้นงาน (คลิป) ไม่เกินวันที่ 23 
กันยายน 2565 
จ าก นั้ น อ า จ า ร ย์ จ ะ ให้ ข้ อ เส น อ แ น ะ 
(Feedback) ภ าย ใน วัน ที่  30 กั น ย ายน 
2565 เพ่ือแก้ไขและกำหนดส่งอีกครั้งในวันที่ 
7 ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 4 
 
 

สัปดาห์ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 20 
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ลำดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1.2 วิทยาเขตสงขลา (S201) 
1.2.1 งานกลุ่ม  
1. ทำรายงานกลุ่ม (ไม่เกิน 10 คน) เพ่ือ 
ทำ Role play clip อ้างอิงจากคำพิพากษา
ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่กำหนด  
 - จัดกลุ่ม ค้นหาคำพิพากษาตรงกับหัวข้อที่
เลือก และส่งโครงเรื่องให้อาจารย์ประจำ
รายวิชา 
- อาจารย์ส่งข้อเสนอแนะ (Feedback) เพ่ือ
แก้ไข 
2. กำหนดส่งชิ้นงาน (คลิป) ไม่เกินวันที่ 23 
กันยายน 2565 
จ าก นั้ น อ า จ า ร ย์ จ ะ ให้ ข้ อ เส น อ แ น ะ 
(Feedback) ภ าย ใน วัน ที่  30 กั น ย ายน 
2565 เพ่ือแก้ไขและกำหนดส่งอีกครั้งในวันที่ 
7 ตุลาคม 2565 
1.2.2 สอบเก็บคะแนนในชั้นเรียน  
ขอบเขตเนื้อหา 1) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และ 2) พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 
2537 
กระบวนการสะท้อนกลับในห้องเรียน จะใช้
กระบวนการให้ นิ สิ ต ให้ คะแนนตนเอง
หลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จในแต่ละข้อ และ
อาจารย์ผู้สอนจะให้คะแนนตามธงคำตอบ 
(ประกอบด้วย คะแนนตัวบท   8 คะแนน 
คะแนนวินิจฉัย  8 คะแนน และคะแนนสรุป     
4 คะแนน) หลังจากนั้นจะชี้แจงข้อควร
ปรับปรุงกับนิสิตเพ่ือพัฒนาในการตอบ
ข้อสอบปลายภาคต่อไป หรือหมอบหมาย
ชิ้ น งาน เพ่ื อแก้ ไขทั กษ ะที่ นิ สิ ต ขาดตก
บกพร่องไป 
1.3 วิทยาเขตพัทลุง (P101) 

 
 
 
 

 
สัปดาห์ที่ 4 

 
 

สัปดาห์ที่ 5 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 20 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 
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ลำดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
งานกลุ่ม 
1. ทำรายงานกลุ่ม (ไม่เกิน 10 คน) เพ่ือ 
ทำ Role play clip อ้างอิงจากคำพิพากษา
ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่กำหนด  
 - จัดกลุ่ม ค้นหาคำพิพากษาตรงกับหัวข้อที่
เลือก และส่งโครงเรื่องให้อาจารย์ประจำ
รายวิชา 
- อาจารย์ส่งข้อเสนอแนะ (Feedback) เพ่ือ
แก้ไข 
2. กำหนดส่งชิ้นงาน (คลิป) ไม่เกินวันที่ 23 
กันยายน 2565 
จ าก นั้ น อ า จ า ร ย์ จ ะ ให้ ข้ อ เส น อ แ น ะ 
(Feedback) ภ าย ใน วัน ที่  30 กั น ย ายน 
2565 เพ่ือแก้ไขและกำหนดส่งอีกครั้งในวันที่ 
7 ตุลาคม 2565 
* มี การรายงานความก้ าวหน้ าและให้
ข้อเสนอแนะ (Feedback) จากผู้สอน 
* การประเมินการวัดผล (คะแนน) ใช้เกณฑ์
เดียวกันทัง้วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง 
2. การสอบวัดผล 
2.1 สอบกลางภาค (เฉพาะภาคปกติทั้ง 2 
วิทยาเขต)  
ขอบเขตเนื้อหา 1) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และ 2) พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 
2537 
2.2 สอบปลายภาค 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 4 
 
 

สัปดาห์ที่ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 10 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 18 

ร้อยละ 20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ 40 
 
 
 
 

รอ้ยละ 40 
3. ด้านทักษะทางปัญญา • การประเมินผลงานและการนำเสนอ ราย

กลุม่/รายบุคคล และการสอบ 
ตลอดภาค
การศึกษา 

- 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

• สังเกตพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคลใน
ภาพรวมและจากงานรายบุคคล 
• สุ่มประเมินพฤติกรรมรายบุคคลจากการ
ทำงานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

- 
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ลำดับ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
• สุ่มประเมินความพึงพอใจจากสมาชิกกลุ่ม
ทำงาน 
• การเป็นผู้นำ 
• การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นขอ้มูล 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้ ICT 

• ทักษะการเขียนงาน 
• ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน 
• ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นำเสนองาน 
• ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
• ประเมินจากงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
และการสอบ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

- 

รวม ร้อยละ 100 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ตำรา เอกสารหลัก และข้อมูลสำคัญ 

เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ: พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 
2543. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2549. 

เกษมสันต์ วิลาวรรณ. คำอธิบายกฎหมายแรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 26 แก้ไขเพ่ิมเติม กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2562. 

พิเชษฐ โพธิวิจิตร และคณะ. คู่มือดำเนินคดีแรงงานสำหรับทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561. 

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้ งที่  11 
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2561. 

ไพสิฐ พาณิชย์กุลและคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุข
ภาวะของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมืองและประชากรข้ามชาติ . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2563 

รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์. สัญญาจ้างแรงงาน : สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานฉบับ
ต่าง ๆ ลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างแรงงาน การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ ตามมา. กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, 2557.  
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วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. กฎหมายแรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพ่ิมเติม กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2562. 

 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
www.labour.go.th (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)  
www.krisdika.go.th (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกจิกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีทำการสอน 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้แบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกภาค

การศึกษา 
จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนโดยนำผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหา

การเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดวิชาชีพ 
3.3 จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 
4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต 

โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน   
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นำมาสรุปผลและพัฒนา
รายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

 

http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13E304N69N039.208211&profile=pridi&uri=search=TL@%21%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20/&term=&aspect=advanced&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
http://www.labour.go.th/
http://www.krisdika.go.th/

