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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลายประการ ประการสาคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาทุกชุดวิชาที่มอบให้นั กศึกษาทุกภาค
การศึกษาจึงเป็นคู่มือสาหรับนักศึกษาที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่
นักศึกษาต้องทา กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาแต่ละชุดวิชา
แผนกิ จ กรรมการศึ ก ษา ชุ ด วิ ช า 41704 กฎหมายแรงงานและการอุ ต สาหกรรมชั้ น สู ง ฉบั บ นี้
คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบสาหรับนักศึกษาในการทารายงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และ 2 และนักศึกษาต้องปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา
กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
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รายนามคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์
กรรมการและบรรณาธิการ
3. ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
กรรมการด้านเนื้อหา
4. ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
กรรมการด้านเนื้อหา
5. อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
กรรมการด้านเนื้อหา
6. อาจารย์กาจร นากชื่น
กรรมการด้านเนื้อหา
7. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
กรรมการด้านออกแบบระบบการสอน
9. อาจารย์สิริพันธ์ พลรบ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวลลิดา วุฒิกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายนามผู้ร่วมผลิตชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
1. อาจารย์ชาคร ญัติติพร
2. อาจารย์ฉันทนา เจริญศักดิ์
 กรณีต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
โปรดติดต่อสอบถามที่
หมายเลขโทรศัพท์
02-503-3602, 02-504-8361-5
หมายเลขโทรสาร
02-503-3854, 02-503-3569
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สารบัญ
คานา
รายนามคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา
สารบัญ
ปฏิทินการศึกษาและการส่งรายงาน
1. รายละเอียดชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
1.4 โครงสร้างและเนื้อหาชุดวิชา
2. สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
2.1 ประมวลสาระชุดวิชา
2.2 แนวการศึกษาชุดวิชา
2.3 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา
3. วิธีการศึกษาชุดวิชา
3.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา
3.2 การดาเนินการศึกษา
3.3 งานที่กาหนดให้ทา
3.4 การเข้ารับการสัมมนาเสริม
3.5 กาหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
3.6 แบบฟอร์มการจัดทารายงานและส่วนประกอบของรายงาน
3.7 การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน
4. การประเมินผลการศึกษา
4.1 การกาหนดคะแนน
4.2 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา

หน้า
2
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6
7
8
8
8
8
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9
10
10
11
13
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16
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
กิจกรรม
 วันแรกของการศึกษา ภาค 2/2560
 ส่งรายงานฉบับที่ 1

 สัมมนาเสริมครั้งที่ 1

 ส่งรายงานฉบับที่ 2

 สัมมนาเสริมครั้งที่ 2

 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
 วันสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

วันที่
วันที่ 15 กันยายน 2561
ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสัมมาเสริม
ชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรม
ชั้นสูง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในหน้า 13
ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสัมมาเสริม
ชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรม
ชั้นสูง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในหน้า 13
ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสัมมาเสริม
ชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรม
ชั้นสูง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในหน้า 13
ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสัมมาเสริม
ชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรม
ชั้นสูง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในหน้า 13
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

การส่งรายงานฉบับที่ 1 และ 2
 รายงานฉบับที่ 1
 รายงานฉบับที่ 2

ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสัมมาเสริมชุดวิชากฎหมาย
แรงงานชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
 โปรดส่งรายงานทั้ง 2 ฉบับ ตามกาหนดวันดังกล่าวให้อาจารย์ประจากลุ่มตามที่อยู่ข้างล่างนี้
ชื่อ - นามสกุล ของอาจารย์ประจากลุ่ม (ถ้ามี)
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 หรือ 2 ได้
โปรดแจ้งประธานสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นหนังสือล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันแรกของการสัมมนา
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1. รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง

Advanced Labour and Industrial Law
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอุตสาหกรรม ทั้งกฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีในศาลแรงงาน กฎหมายโรงงาน การควบคุมมาตรฐานการผลิต และการควบคุมมลภาวะทาง
อุตสาหกรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายแนวคิด หลักกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายอุตสาหกรรมได้
2. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลั กเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎหมายแรงงานระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน กฎหมาย
โรงงาน การควบคุมมาตรฐานการผลิต และการควบคุมมลภาวะทางอุตสาหกรรมได้
4. เพื่อให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอุตสาหกรรมดังกล่าว
ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
พันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
สัญญาเกี่ยวกับการจ้าง
มาตรฐานการใช้แรงงานทั่วไป
ค่าตอบแทนในการทางาน
แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก
แรงงานประเภทพิเศษ
การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นองค์การแรงงาน
การร่วมเจรจาต่อรอง
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
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หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15

การตั้งและประกอบกิจการโรงงาน
มาตรฐานความรับผิดชอบด้านแรงงานและการอุตสาหกรรมต่อสังคม
สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
การบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรม
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา

กฎหมายแรงงานและ
การอุตสาหกรรมชั้นสูง

กลุ่มที่ 1 กฎหมายแรงงาน
ระหว่างประเทศ

หน่วยที่ 1 มาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ
หน่วยที่ 2 พันธกรณีตามมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ

กลุ่มที่ 2 สัญญาจ้างแรงงาน
และกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน

หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8

สัญญาเกี่ยวกับการจ้าง
มาตรฐานการใช้แรงงานทั่วไป
ค่าตอบแทนในการทางาน
แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก
แรงงานประเภทพิเศษ
การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

กลุ่มที่ 3 กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์

หน่วยที่ 9 เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็น
องค์การแรงงาน
หน่วยที่ 10 การร่วมเจรจาต่อรอง

กลุ่มที่ 4 กฎหมายวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน

หน่วยที่ 11 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน

กลุ่มที่ 5 กฎหมายอุตสาหกรรม

หน่วยที่ 12 การตั้งและประกอบกิจการ
โรงงาน
หน่วยที่ 13 มาตรฐานความรับผิดชอบ
ด้านแรงงานและการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม
หน่วยที่ 14 สัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการ
อุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 6 การบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยที่ 15 การบังคับใช้กฎหมาย
แรงงานและการอุตสาหกรรม
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2. สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
2.1 ประมวลสาระชุดวิชา
ประมวลสาระชุ ด วิ ช ามี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม 15 หน่ ว ย ตามโครงสร้ า งชุ ด วิ ช า ทั้ ง ค าอธิ บ ายและ
วัตถุประสงค์ชุดวิชา
2.2 แนวการศึกษาชุดวิชา
แนวการศึกษาชุดวิชา เป็นเอกสารสาคัญควบคู่กับประมวลสาระชุดวิชา ประกอบด้วย สาระสังเขป
ของเนื้อหาแต่ล ะเรื่ องจากประมวลสาระชุดวิช าซึ่งนักศึกษาควรทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้ของตนเองก่อนการศึกษาชุดวิชานี้ ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดในประมวลสาระชุดวิชาและ
สาระสังเขปแต่ละเรื่องในแนวการศึกษาชุดวิชา แล้วจึงทากิจกรรมท้ายเรื่อง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้
ศึกษาในแต่ละเรื่อง และเมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการสอนครบทุกเรื่องทุ กตอนแล้ว จึงทาแบบประเมินผล
ตนเองหลังเรียน เพื่อตรวจสอบว่ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วหรือไม่ นักศึกษาต้อง
อ่านซ้าใหม่อีกไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อให้สามารถจาได้ เข้าใจได้ วินิจฉัยได้ วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาใน
แต่ละหน่วยการสอนได้ครบถ้วนทุกประเด็นปัญหา
แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. สาระสังเขปหรือประเด็นหลัก ประเด็นสาคัญของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ในบรรณานุกรมท้ายหน่วยการสอน หรื อจากตารา บทความ เอกสารอื่น หรือจาก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมและแนวตอบกิจกรรมทุกเรื่อง รวมทั้งเฉลยคาตอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.3 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา
แผนกิจกรรมการศึกษาเล่มนี้เป็นคู่มือสาคัญในการศึกษา การทารายงาน และการนาเสนอรายงาน
ทั้งสองฉบับในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
ส่วนหนึ่งของชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
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3. วิธีการศึกษาชุดวิชา
3.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา
3.1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
3.1.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องทา นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตั้งแต่
วันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
2) ทารายงานเพื่อนาเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่กาหนดให้ทา)
3.1.1.2 การจัดทาปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ซึ่งนักศึกษาต้อง
วางแผนล่วงหน้าตลอดภาคการศึกษา เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การทารายงาน การสัมมนาเสริม เป็นต้น
3.1.1.3 การจัดทาตารางการศึกษาประจาสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
3.1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
3.1.2.1 จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจอื่น เพื่อศึกษาเนื้อหาจากตาราและแนวการศึกษา
ชุดวิชาด้วยตนเอง อย่างน้อยวันละ 2 - 3 ชั่วโมง
3.1.2.2 จัดเวลาการศึกษาและทากิจกรรม เตรียมจิตใจให้พร้อม มีสมาธิ มุ่งศึกษาตาราและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ตามที่ได้วางแผนและกาหนดไว้ในตารางเรียน
3.1.2.3 จั ดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดีส าหรับการศึกษาตาราและแนว
การศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จาเป็น เช่น ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
3.1.3 วิธีการศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
3.1.3.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานของการประเมินตนเอง
และทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
3.1.3.2 ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
3.1.3.3 ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจาหน่วย ประจาตอน ในประมวลสาระและแนว
การศึกษาชุดวิชา เพื่อทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ
3.1.3.4 ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อ หาให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจจนสามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ได้
3.1.3.5 ทากิจกรรมทุกเรื่อง โดยตอบกิจกรรมในบันทึกคาตอบกิจกรรม แล้วตรวจคาตอบ
ในแนวตอบกิจกรรมแต่ละหน่วย
3.1.3.6 ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาประมวล
สาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
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3.2 การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษา ดังนี้
3.2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา
3.2.2 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา
3.2.3 ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ทากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา
กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
3.2.4 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตารับตารา บทความ เอกสารและแหล่งวิทยากรอื่นที่ทันสมัย รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.2.5 เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง ทั้งสองครั้ง ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.5 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.3 งานที่กาหนดให้ทา
นั กศึ กษาต้ องท ารายงาน 2 ฉบั บ และส่ งรายงานแต่ ละฉบั บไปที่ สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ตามระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทินการศึกษา
รายงานที่กาหนดให้ทามี 2 ฉบับ ดังนี้
3.3.1 รายงานฉบับที่ 1 (หน่วยที่ 3 - 8) : ให้นักศึกษาทารายงานเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในหน่วยที่ 3 ถึงหน่วยที่ 8 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอนุสัญญาและ
ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ (ยุโรป อเมริกา เอเซีย โดยเฉพาะ
ประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน) ไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง หรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ หรือกาหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายในหน่วยที่ 3 ถึงหน่วยที่ 8 เพื่อเสนอแนะการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเด็นต่าง ๆ ได้ โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จากอนุสัญญาและ ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ
2) คะแนนเต็ม : 20 คะแนน
3) แหล่งการค้นคว้า : ประมวลสาระชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง และแหล่ง
การค้นคว้าอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักบรรณสารสนเทศ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น ห้องสมุดของกระทรวง
แรงงาน ห้ อ งสมุ ด ขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศที่ อ าคารสหประชาชาติ ถนนราชด าเนิ น นอก
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กรุงเทพมหานคร ชั้น 11 หรือจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซด์ของ ILO (www.ilo.org) และเว็บไซด์
ของกระทรวงแรงงาน (www.mol.go.th) รวมทั้งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้น คว้า อิ ส ระที่
ห้ องสมุดหรื อเว็บ ไซด์ของมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง
(ระบุชื่อ - สกุล สถานที่ทางาน และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง)
4) รูปแบบและวิธีการทารายงาน : ทาตามวิธีการทารายงานในชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและ
การวิจัยทางนิติศาสตร์ เฉพาะที่กาหนดในแบบฟอร์มการจัดทารายงานและส่วนประกอบของรายงานหน้า 15
และ 16 เป็นต้น
4) ความยาว : ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
5) การส่งรายงาน : นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับที่ 1 ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 1 ในหน้า 13
3.3.2 รายงานฉบับที่ 2 (หน่วยที่ 9 และ 10) : ให้ทารายงานเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ในหน่วยที่ 9 และหน่วยที่ 10 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ (ยุโรป อเมริกา เอเซีย
โดยเฉพาะประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอเซียน) ไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไขหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือกาหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศเป็นกรอบความคิดในการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ซึ่งประเด็นปัญหาต่างๆ
ในหน่วยที่ 9 และหน่วยที่ 10 ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ทั้งสองฉบับได้ (พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543)
2) คะแนนเต็ม : 20 คะแนน
3) แหล่งการค้นคว้า (โปรดดูในการทารายงานฉบับที่ 1)
4) รูปแบบและวิธีการทารายงาน : ทาตามวิธีการทารายงานในชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการ
วิจัยทางนิติศาสตร์ เฉพาะที่กาหนดในแบบฟอร์มการจัดทารายงานและส่วนประกอบของรายงานหน้า 15 และ
16 เท่านั้น
5) ความยาว : ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
6) การส่งรายงาน : นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับที่ 2 ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสั มมนาเสริม
ครั้งที่ 2 ในหน้า 13
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3.4 การเข้ารับการสัมมนาเสริม (โปรดดูในกาหนดส่งรายงาน และตารางสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
หน้า 13)
นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง ๆ ละ 10 ชั่วโมง ดังนี้
1) การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 วันที่และสถานที่ และอาจารย์ประจากลุ่ม : ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสัมมนา
เสริมครั้งที่ 1 หน้า 13 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
 วันที่และสถานที่ และอาจารย์ประจากลุ่ม : ตามกาหนดส่งรายงานและตารางสัมมนา
เสริมครั้งที่ 2 หน้า 13 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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3.5 กาหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
1) กาหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง ครั้งที่ 1
กลุ่มที่

ส่งรายงาน
ภายในวันที่

1

14 มี.ค. 2561

วันสัมมนาเสริมครั้ง จานวนนักศึกษา
ที่ 1
31 มี.ค. - 1 เม.ย.
2561

จานวนห้องสัมมนาเสริม

มสธ.

ศูนย์ฯ

1

-

วัสดุ/อุปกรณ์โสตทัศน์
มสธ.
ศูนย์ฯ
Note Book ,
Microphone

สถานที่/จังหวัด
มสธ.

2) กาหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง ครั้งที่ 2
กลุ่มที่

ส่งรายงาน
ภายในวันที่

วันสัมมนาเสริม
ครั้งที่ 2

1

24 พ.ค. 2561

2 - 3 มิ.ย. 2561

จานวนนักศึกษา

จานวนห้องสัมมนาเสริม

มสธ.

ศูนย์ฯ

1

-

วัสดุ/อุปกรณ์โสตทัศน์
มสธ.
ศูนย์ฯ
Note Book ,
Microphone

สถานที่/จังหวัด
มสธ.
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3.6 แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
นักศึกษาต้องจัดทาและส่งรายงานตามแบบฟอร์มการจัดทารายงานและส่วนประกอบของรายงาน
ดังนี้

แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
การจัดทารายงาน ฉบับที่ 1 และ 2 ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 เข้าเล่มและมีปก โดยมีความยาวไม่น้อย
กว่า 20 หน้า แต่ไม่เกิน 40 หน้า ตามรูปแบบและส่วนประกอบของรายงาน ดังนี้

รายงานฉบับที่.....................................
ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง
Advanced Labour and Industrial Law
เรื่อง.................................................................
โดย
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
................................................................................
กลุ่มที่ …………………….
(ระบุชื่อ - สกุล อาจารย์ผู้สอน)
................................................................................................
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริม ครั้งที่ .................... วันที่......................เดือน......................................พ.ศ.................
ระบุสถานที่/จังหวัดที่เข้ารับการสัมมนาเสริม
...........................................................
ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ใช้กระดาษมีกลิ่นหอม
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ส่วนประกอบของรายงาน
1.
2.
3.
4.

ปก
คานา (Introduction ก่อนเข้าสู่เนื้อหา ไม่เกิน 1 หน้า)
สารบัญ
เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย
บทที่ 1
- บทนา
บทที่ 2
- แนวคิด/ทฤษฎี/ความหมาย/วิวัฒนาการ และกฎหมายหรือปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในหน่วยที่ 3 - 8 สาหรับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และในหน่วยที่ 9 - 10 สาหรับการ
สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
บทที่ 3
- อนุสัญญาและหรือข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เอเซีย
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมอาเซียน /รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
แรงงานหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ถ้ า มี ) โดยระบุ ชื่ อ - นามสกุ ล ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์
บทที่ 4
- บทวิเคราะห์เชิงกฎหมายเปรียบเทียบเกี่ยวกับ..................................
บทที่ 5
- บทสรุปและข้อเสนอแนะ เช่น การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย หรือแนวทางแก้ไขปัญหา
กฎหมาย โดยให้เหตุผลประกอบข้อเสนอแนะ (เพราะเหตุใดจึงเสนอเช่นนี้/มีเหตุผลใดหรือ
มีกฎหมายใดมาสนับสนุนข้อเสนอแนะ (กฎหมายภายใน/ต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ)
แก้ไขปรับปรุงแล้วจะดีขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใด)
5. บรรณานุกรม (หนังสือ บทความ เว็บไซต์ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นต้น)
หมายเหตุ
1. คานา - ไม่เกิน 1 หน้า
2. บทที่ 1 : บทนา (เฉพาะความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา/
ขอบเขตของการศึกษา/วิธีการศึกษา/และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์) เท่านั้น - ประมาณ 3 หน้า
3. บทที่ 2 - 3 หรือบทที่ 2 - 4 ประมาณ 12 - 14 หน้า
4. บทที่ 4 หรือบทที่ 4 - 5 บทวิเคราะห์เชิงกฎหมายเปรียบเทียบเกี่ยวกับ..............................
5. บทสุดท้าย – บทสรุปและข้อเสนอแนะ ประมาณ 3 - 4 หน้า
6. วิธีการเขียนเนื้อหาในบทที่ 2 และบทที่ 3 : การตั้งชื่อ บทที่ 2 - 3 ต้องสอดคล้องกับความหมาย
ของชื่อเรื่องที่ทาการวิจัย ซึ่งอาจใช้วิธีวิเคราะห์/เปรียบเทียบกฎหมายหรือปัญหาของกฎหมายไทย
กับอนุสัญญา และ/หรือข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ
ในแต่ละบท หรือจะใช้วิธีการเขียนโดยอธิบายและวิเคราะห์กฎหมายไทย/อนุสัญญาข้อแนะ/กฎหมายต่างประเทศ ในบทที่ 2-3 ก่อน และวิเคราะห์เปรียบเทียบในบทที่ 4 ก็ได้
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3.6 การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้
1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไนปี้
1.1 การนาเสนอผลงาน ควรซักซ้อมวิธีการนาเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
นาเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการนาเสนอผลงานประมาณ 15 นาที (ไม่ใช่การอ่านจาก
รายงาน)
1.2 การวิจารณ์ การอภิปรายกลุ่ ม และการตอบประเด็นคาถามประมาณ 15 - 20 นาที
ควรคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
2. การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนาเสนอ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
2.1 ถ่ายเอกสารรายงานแจกเพื่อนนักศึกษาตามจานวนนักศึกษาที่กาหนดใน “กาหนดส่ง
รายงานและตารางสัมมนาเสริมฯ หน้า 13)
2.2 นาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป (Power Point) หรือ นาเสนอโดยแผ่นใส
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4. การประเมินผลการศึกษา
การประเมิน ผลการศึกษาชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุ ตสาหกรรมชั้นสูง ประกอบด้ว ยการ
ประเมิน 2 ส่วน คือ การประเมินจากการเจ้าร่วมสัมมนาเสริมและงานที่กาหนดให้ทาร้อยละ 40 และการสอบไล่
ร้อยละ 60 ดังต่อไปนี้
4.1 การกาหนดคะแนน
1. การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (20 คะแนน)
1. การจัดทารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)
10 คะแนน
2. การนาเสนอรายงาน
5 คะแนน
3. การวิจารณ์และการอภิปรายกลุ่ม
5 คะแนน
2. การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (20 คะแนน)
1. การจัดทารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)
10 คะแนน
2. การนาเสนอรายงาน
5 คะแนน
3. การวิจารณ์และการอภิปรายกลุ่ม
5 คะแนน
4.2 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา : ใช้ระบบอักษร โดยมีคะแนนแสดงความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
ระบบอักษร
A
B+
B
C+
C
D
F
หมายเหตุ

ความหมาย
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
ผลการประเมินขั้นตก (Failed)

ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.0
0

นักศึกษาควรสอบให้ได้ไม่ต่ากว่าระดับ B (Good) ทุกชุดวิชา

