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ค าน า 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลายประการ ประการส าคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วม

กิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกครั้ง  แผนกิจกรรมการศึกษาทุกชุดวิชาที่มอบให้นักศึกษาทุกภาคการศึกษา

จึงเป็นคู่มือส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องท า กิจกรรมที่

นักศึกษาต้องปฎิบัติด้วยต้นเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้งรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาในการศึกษาแต่ละชุดวิชา 

 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูงซึ่งแยกออกเป็น 2 รายวิชา คือ 41704-1 

กฎหมายแรงงานชั้นสูง1 และ 41704-2 กฎหมายแรงงานชั้นสูง2 ฉบับนี้คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา

ได้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นกรอบส าหรับนักศึกษาในการท ารายงานที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขณะ

เข้าร่วมสัมมนาเสริมครั้งที่ 1และ 2 และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา

อย่างครบถ้วน 

 

        คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 

         กฎหมายแรงานชั้นสูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคกาศึกษาที่ 2/2562 

ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 

 

กิจกรรม         วันที ่

• วันแรกของการศึกษา ภาค 2/2562    วันที่ 15 มีนาคม 2563 

• ส่งรายงายฉบับที่1 ตามก าหนดส่งรายงานและตารางสอนเสริม

ชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง ครั้ งที่1                  

ในหน้า 16 

• สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (กฎหมายแรงงานชั้นสูง1) ตามก าหนดส่งรายงานและตารางสอนเสริม

ชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง ครั้ งที่1                   

ในหน้า 16 

• สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (กฎหมายแรงงานชั้นสูง2) ตามก าหนดส่งรายงานและตารางสอนเสริม

ชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง ครั้งที่2 ใน

หน้า 16 

• วันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

• วันสอบไล่ประจ าปีภาคการศึกษา วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 41704  กฎหมายแรงงานช้ันสูง 

Advanced Labour Law 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง ประกอบด้วย 2 รายวิชา รายวิชาละ 3 หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา 

41704-1 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 1 และ รายวิชา 41704-2 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1.1 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 1 (41704-1) : มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สัญญาเกี่ยวกับการจ้าง 

และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (Advanced Labour Law 1 : Internaioonal Labour Standards, 

Employment Contracts, and Labour Protection Law) 

1.1.1 ค าอธิบายรายวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 1 

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและพันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

สัญญาเกี่ยวกับการจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1.1.2 วัตถุประสงค์รายวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 1 

1) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและ

พันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได้ 

2) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆ ของสัญญาเกี่ยวกับการจ้าง 

การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานได้ 

3) เพ่ือให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัย

ปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได้ รวมทั้งสามารถ

สังเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมกฎหมายแรงงานดังกล่าวให้เป็นธรรมและมีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้นได้ 
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1.2 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 2 (41704-2) : กฎหมายคุ้มครองแรงงานประเภทพิเศษ กฎหมายเงิน
ทดแทน กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และการ
บังคับใช้กฎหมายแรงงาน (Advanced Labour Law 2 : Specific Categories of Labour Protection Laws, 
Compensation Law, Social Security Law, Labour Relations Law, Labour Court System and 
Laour Judicial Procedures and Labour Law Enforcement) 

1.2.1 ค าอธิบายรายวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 2 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานประเภทพิเศษ รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ และแรงงานต่างด้าว 
กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงานและกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมายแรงงานฉบับต่าง ๆ 

1.2.2 วัตถุประสงค์รายวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 2  
 

1) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ประเภทพิเศษ ทั้งงานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล งานขนส่งทางบก งานที่รับไปท าที่

บ้าน งานเกษตรกรรม งานบางงประเภท และนายจ้างบางประเภท รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ และ

แรงงานต่างด้าว 

2) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคมได้ 

3) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงาน และ

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานได้ 

4) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายแรงาน

ฉบับต่างๆได ้

5) เพ่ือให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัย

ปัญหา หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได้ รวมทั้งสามารถ

สังเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆให้เป็นธรรม และมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้นได ้
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
หน่วยที่   1 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

หน่วยที่   2 พันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

หน่วยที่   3 สัญญาเกี่ยวกับการจ้าง 

หน่วยที่   4 การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน 

หน่วยที่   5 การใช้แรงงานทั่วไป 

หน่วยที่   6 ค่าตอบแทนในการท างาน 

หน่วยที่   7 แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานผู้สูงอายุ 

หน่วยที่   8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

หน่วยที่   9 แรงงานประเภทพิเศษ 

หน่วยที่ 10 การท างานของคนต่างด้าว 

หน่วยที่ 11 เงินทดแทนและการประกันสังคม 

หน่วยที่ 12 เสรีภาพในการสมาคมและการเลือกปฏิบัติอันเป็นปรปักษ์ต่อองค์การแรงงาน 

หน่วยที่ 13 การร่วมเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน และการปิดงาน 

หน่วยที่ 14 ระบบศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

หน่วยที่ 15 การบั งคับ ใช้กฎหมายแรงงาน  กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมาย

ประกันสังคม 
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 

 
กลุ่มที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศ 

กลุ่มที่ 2 สัญญาจ้างและกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน 

กลุ่มที่ 3 กฎหมายความปลอดภยั  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 

กลุ่มที่ 4 แรงงานประเภทพิเศษ 

และแรงงานต่างดา้ว 

กลุ่มที่ 5 เงินทดแทนและ

ประกันสังคม 

กลุ่มที่ 6 แรงงานสัมพันธ ์

กลุ่มที่ 7 ศาลแรงงานและการ

บังคับใช้กฎหมายแรงงานและ

กฎหมายประกันสังคม 

หนว่ยที่ 1 มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ 

หน่วยท่ี 2 พันธกรณีตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

หน่วยท่ี 3 สัญญาเกีย่วกับการจ้าง 

หน่วยท่ี 4 การสิ้นสดุสญัญาจ้าง 

หน่วยท่ี 5 การใช้แรงงานท่ัวไป 

หน่วยท่ี 6 ค่าตอบแทนในการท างาน 

หน่วยท่ี 7 แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และ

แรงงานผู้สูงอาย ุ
 

หน่วยท่ี 8 ความปลอดภยั อาชีว อนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

หน่วยท่ี 9 แรงงานประเภทพิเศษ 

หน่วยท่ี 10 แรงงานต่างด้าว 

หน่วยท่ี 11 เงินทดแทน และประกันสังคม 

 

หน่วยท่ี 12 เสรภีาพในการสมาคม และเลือก

ปฏิบัติอันเป็นปรปักษ์ต่อองค์การแรงงาน 

หน่วยท่ี 13 การร่วมเจรจาต่อรอง การนัดหยดุ

งานและการปดิงาน 

 

หน่วยท่ี 14 ระบบศาลแรงาน และการ

ด าเนินคดีในศาลแรงงาน 

หน่วยท่ี 15 การบังคับใช้กฎหมายแรงงานและ

กฎหมายประกันสังคม 

 

กฎหมายแรงงานช้ันสูง 
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2. สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 

 สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง ประกอบด้วย 

 

2.1 ประมวลสาระชุดวิชา 

 ประมวลสาระชุดวิชามีเนื้อหาครอบคลุม 15 หน่วย ตามโครงสร้างชุดวิชา ทั้งค าอธิบายและวัตถุประสงค์

ชุดวิชา 

 

2.2 แนวการศึกษาชุดวิชา 

 แนวการศึกษาชุดวิชาเป็นเอกสารส าคัญควบคู่กับประมวลสาระชุดวิชา ประกอบด้วย สาระสังเขปของ

เนื้อหาแต่ละเรื่องจากประมวลสาระชุดวิชาซึ่งนักศึกษาควรท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้

ของตนเองก่อนการศึกษาชุดวิชานี้ ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดในประมวลสาระชุดวิชาและสาระสังเขปแต่ละเรื่อง

ในแนวการศึกษาชุดวิชา แล้วจึงท ากิจกรรมท้ายเรื่อง เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษาในแต่ละเรื่อง และ

เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยของการสอนครบทุกเรื่องทุกตอนแล้ว จึงท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน เพ่ือ

ตรวจสอบว่ามีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วหรือไม่ นักศึกษาต้องอ่านซ้ าใหม่อีกไม่น้อยกว่า

หนึ่งครั้ง เพ่ือให้สามารถจ าได้ เข้าใจได้ วินิจฉัยได้ วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาในแต่ละหน่วยการสอนได้

ครบถ้วนทุกประเด็นปัญหา 

แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้  

1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. สาระสังเขปและประเด็นหลักประเด็นส าคัญของแต่ละเรื่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ในบรรณานุกรมท้ายหน่วยการสอน หรือจากต ารา บทความ เอกสารอ่ืน หรือ

จากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

3. กิจกรรมและแนวตอบกิจกรรมทุกเรื่องรวมทั้งเฉลยค าตอบแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลัง

เรียน 

 

2.3 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 

แผนกิจกรรมการศึกษาเล่มนี้เป็นคู่มือส าคัญในการศึกษา การท ารายงาน และการน าเสนอรายงานทั้งสอง

ฉบับในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาส่วนหนึ่งของ

ชุดกฏหมายแรงงานชั้นสูง 
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3.วิธีการศึกษาชุดวิชา 

3.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 

3. 1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชากฏหมายแรงงานชั้นสูง  

3.1.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องท านักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่  2/2562 ตั้งแต่                  

วันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรมดังนี้  

1) ศึกษาจากสื่อหลักคือประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา  

2) ท ารายงานเพื่อน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่ก าหนดให้ท า) 

3.1.1.2 การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่  2/2562 ซึ่งนักศึกษาต้อง

วางแผนล่วงหน้าตลอดภาคการศึกษาเช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การท ารายงาน การสัมมนาเสริม  

3.1.1.3 การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 

3. 1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

3.1.2.1 จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจอ่ืนเพ่ือศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระและแนวการศึกษา

ชุดวิชาด้วยตนเองอย่างน้อยวันละ2- 3 ชั่วโมง 

3.1.2.2 จัดเวลาการศึกษาและท ากิจกรรม เตรียมจิตใจให้พร้อม มีสมาธิ มุ่งศึกษาประมวลสาระ

และแนวการศึกษาชุดวิชา ตามท่ีวางแผนและก าหนดไว้ในตารางเรียน  

3.1.2.3 จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดีส าหรับการศึกษาต าราและแนวการศึกษา

ชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

3 1.3 วิธีการศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

3.1.3.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประเมินตนเองและ

ทบทวนความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา. 

3.1.3.2 ท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา  

3.1.3.3 ศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน ในประมวลสาระและแนว

การศึกษาชุดวิชา เพ่ือท าความเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดท่ีผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ  

3.1.3.4 ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจจนสามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ซึ่งประด็นปัญหาต่างๆได้  

3.1.3.5 ท ากิจกรรมทุกเรื่อง โดยตอบกิจกรรมในบันทึกค าตอบกิจกรรม แล้วตรวจค าตอบในแนว

ตอบกิจกรรมแต่ละหน่วย  
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3.1.3.6 ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาประมวลสาระ

และแนวการศึกษาชุดวิชา 

 

3.2 การด าเนินการศึกษา 

นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาดังนี้ 

3 2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 

3 2.2 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 

3 2.3 ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ท ากิจกรรม และประเมินตนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชากฏหมาย

แรงงานชั้นสูง 

3 2.4 ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากหนังสือ ต ารับ ต ารา บทความ เอกสาร และแหล่งวิทยากรอ่ืนที่ทันสมัย 

รวมทั้งวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 2.5 เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชากฏหมายแรงงานชั้นสูง  ทั้งสองครั้ง ตามวันเวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2.6 เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ตามวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3.3 งานที่ก าหนดให้ท า 

นั ก ศึ ก ษ าต้ อ งท า ร า ย ง า น  2 ฉ บั บ แ ล ะ ส่ ง ร า ย ง าน แ ต่ ล ะ ฉ บั บ ที่ ส า ข า วิ ช านิ ติ ศ า ส ต ร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา 

รายงานที่ก าหนดให้ถามมี2ฉบับดังนี้ 

 

3.3.1 รายงานฉบับที่1 (41704 -1 กฎหมายแรงงานชั้นสูง1): ให้นักศึกษาท ารายงานเรื่องต่างๆที่สนใจหนึ่งเรื่อง

เกี่ยวกับปัญหาหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในหน่วยที่ 3 ถึงหน่วยที่ 8 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอนุสัญญา

และข้อแนะขององค์การ แรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ(ยุโรป  อเมริกา เอเชียโดยเฉพาะ

ประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน)ไม่น้อยกว่าหนึ่งประเทศเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหรือสร้างองค์

ความรู้ใหม่หรือก าหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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1)วัตถุประสงค์: เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งประเด็นปัญหา

ต่างๆ ทางกฏหมายในหน่วยที่ 3  ถึงหน่วยที8 เพ่ือเสนอแนะแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับ

สัญญาจ้างแรงงาและกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเด็นต่างๆได้ โดยเฉพาะศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอนุสัญญา

และ ข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ 

2) คะแนนเต็ม: 20 คะแนน 

3) แหล่งการค้นคว้า: ประมวลสาระชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง1 และแหล่งการค้นคว้าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ส านักบรรณสารสนเทศ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน ห้องสมุดของกระทรวงแรงงาน ห้องสมุดขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศที่อาคารสหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร ชั้น 11 หรือจากเว็บไซต์

ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเว็บไซต์ของILO(www.ilo.org) และเว็บไซต์ ของกระทรวงแรงงาน(www.mol.go.th) รวมทั้ง

วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ห้องสมุดหรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องระบุชื่อ-สกุลสถานที่ท างานและความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง 

4) รูปแบบและวิธีการท ารายงาน : ท าตามวิธีการท ารายงานในชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการ

วิจัยทางนิติศาสตร์ เฉพาะที่ก าหนดในแบบฟอร์มการจัดท ารายงานและส่วนประกอบของรายงานหน้า 15 และ 16

เป็นต้น 

5) ความยาว:ไม่น้อยกว่า20หน้า 

6) การส่งรายงาน: นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับที่ 1 ตามก าหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริมครั้งที่

หนึ่งในหน้า 14 

 

1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมาย

ต่างประเทศเป็นกรอบความคิดในการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ซึ่งประเด็นปัญหาต่างๆ ใน

3.3.2 รายงานฉบับที่2 (41704-2 กกหมายแรงงานชั้นสูง2) ให้ท ารายงานเรื่องต่างๆ ที่สนใจหนึ่งเรื่อง

เกี่ยวกับปัญหาหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์  ในหน่วยที่ 12 และหน่วยที่ 13 โดย

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับอนุสัญญาและข้อและขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมาย

ต่างประเทศ (ยุโรป อเมริกา เอเซีย โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน) ไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ 

เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือก าหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 



13 

 

หน่วยที่ 12 และหน่วยที่ 13 ของกฎหมายแรงานสันพันธ์ทั้งสองฉบับได้ (พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 

2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

2) คะแนนเต็ม :20 คะแนน 

3) แหล่งการค้นคว้า (โปรดดูในการท ารายงานฉบับที่ 1) 

4) รูปแบบและวิธีการท ารายงาน : ท าตามวิธีการท ารายงานในชุดวิชา 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการ

วิจัยทางนิติศาสตร์ เฉพาะที่ก าหนดในแบบฟอร์มการจัดท ารายงานและส่วนประกอบของรายงานหน้าที่ 15 และ 

16 เท่านั้น 

5) ความยาว : ไม่น้อยกว่า 20 หน้า 

6) การส่งรายงาน : นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับที่ 2 ตามก าหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริม ครั้ง

ที่ 2 ในหน้า 14 

 

3.4 การเข้ารับการสัมมนา (โปรดดูในก าหนดส่งรายงาน และตารางสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2    

หน้าที่ 14) 

 นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้งๆ ละ 12 ชั่วโมง ดังนี้ 

1) การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 (กฎหมายแรงงานชั้นสูง1) 

  ⋆ วันที่และสถานที่ และอาจารย์ประจ ากลุ่ม : ตามก าหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริม     

ครั้งที่ 1 หน้า 15 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 (กฎหมายแรงงานชั้นสูง2) 

  ⋆ วันที่และสถานที่ และอาจารย์ประจ ากลุ่ม : ตามก าหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริม     

ครั้งที่ 2 หน้า 15 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3.5 ก าหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 1) ก าหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง ครั้งที่ 1 (กฎหมายแรงงาน

ชั้นสูง1) 

กลุ่มท่ี ส่งรายงาน 

ภายในวันที่ 

วันสัมมนาเสริม  

ครั้งที่ 1 

ศูนย์ในการ 

สัมมนาเสริม 

วัสดุ/อุปกรณ์โสตทัศน์ 

มสธ. ศูนย ์ มสธ. ศูนย ์

1 6 มี.ค.2563 14-15 มี.ค.2563 √  Note Book, 

Microphone 

- 

2 27 มี.ค.2563 4-5 เม.ย.2563 - √ - Note Book, 

Microphone 

 

 2) ก าหนดส่งรายงานและตารางสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง ครั้งที่ 2 (กฎหมายแรงงาน

ชั้นสูง2) 

กลุ่ม

ที ่

ส่งรายงาน 

ภายในวันที่ 

วันสัมมนาเสริม  

ครั้งที่ 2 

ศูนย์ในการ 

สัมมนาเสริม 

วัสดุ/อุปกรณ์โสตทัศน์ 

มสธ. ศูนย ์ มสธ. ศูนย ์

1 18 พฤษภาคม 2563 23-24 พฤษภาคม 2563 √  Note Book, 

Microphone 

- 

2 5 มิถุนายน 2563 13-14 มิถุนายน 2563 - √ - Note Book, 

Microphone 
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ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ใช้กระดาษมีกลิน่ 

3.6 แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน และส่วนประกอบรายงาน 

 นักศึกษาต้อจัดท าและส่งรายงานตามแบบฟอร์มการจัดท ารายงานและส่วนประกอบของรายงาน ดังนี้ 

 

3.6.1 แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 

 การจัดท ารายงาน ฉบับที่ 1 และ 2 ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 เข้าเล่มและมีปก โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 

20 หน้า แต่ไม่เกิน 40 หน้า ตามรูปแบบและส่วนประกอบของรายงาน ดังนี้ 

รายงานฉบับที่......... 

ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานช้ันสูง1 
Advanced Labour Law 

 

เรื่อง…………………………………………. 

โดย 

รหัสนักศึกษา         ช่ือ – สกุล 

………………………………………………… 

 

กลุ่มที…่……………………… 

(ระบุชื่อ – สกุล อาจารย์ผูส้อน) 

……………………………………………………. 

 

สาขาวิชานิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมิราช 

สัมมนาเสริม ครั้งท่ี………..วันท่ี…………….เดือน……………….พ.ศ........................... 

ระบุสถานที/่จังหวัดที่เข้ารับการสมัมนาเสริม 

................................................... 

 

 

 

                                                           
1 ให้ระบุด้วยว่าเป็นชุดวิชากฎหมายแรงงานชัน้สูง 1 หรือ กฎหมายแรงงานชัน้สูง 2 
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3.6.2 ส่วนประกอบของรายงาน 
 
1)  ปก 
2)  ค าน า (Introduction ก่อนเข้าสู่เนื้อหา ไม่เกิน 1 หน้า) 
3)  สารบัญ 
4)  เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยอย่างน้อย 5 บท ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

บทที่ 1 บทน า (เฉพาะความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา/
ขอบเขตของการศึกษา/วิธีการศึกษา/และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เท่านั้น) - ประมาณ 3-5 หน้า  

  

บทที่ 2 แนวคิด/ทฤษฎี/ความหมาย/วิวัฒนาการ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายที่ท ารายงาน 
ซึ่งจะต้องมีเนื้อหาสัมพันธ์กับหน่วยที่ 3 - 8 ส าหรับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และใน
หน่วยที่ 9 - 14 ส าหรับการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 

  

บทที่ 3 อนุสัญญาและหรือข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายที่ท ารายงาน ในกรณีที่มีการ
สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทางกฎหมายแรงงานหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อ - 
นามสกุล ต าแหน่งหน้าที่การงาน ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และวัน เดือน ปี ที่
สัมภาษณ์ด้วย 

  

บทที่ 4 บทวิเคราะห์เชิงกฎหมายเปรียบเทียบเกี่ยวกับประเด็นที่ท ารายงาน 
  

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ เช่น การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย หรือแนวทางแก้ไขปัญหา
กฎหมาย โดยให้เหตุผลประกอบข้อเสนอแนะ (เพราะเหตุใดจึงเสนอเช่นนี้/มีเหตุผลใด
หรือมีกฎหมายใดมาสนับสนุนข้อเสนอแนะ (กฎหมายภายใน/ต่างประเทศ/ระหว่าง
ประเทศ) แก้ไขปรับปรุงแล้วจะดีข้ึนอย่างไร เพราะเหตุใด) ประมาณ 3 – 4 หน้า 

  

5)  บรรณานุกรม นักศึกษาต้องอ้างอิงต้นฉบับข้อมูลที่นักศึกษาน ามาใช้ในรายงานของตน (เช่น หนังสือ บทความ 
เว็บไซต์ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นต้น) ทั้งนี้ รูปแบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามระบบการอ้างอิงเชิงอรรถ และ 
บรรณานุกรมตามระบบ APA ด้วย 
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3.7  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้ 

3.7.1 การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 
1) การน าเสนอผลงาน  ควรซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการน าเสนอเพ่ือ

เพ่ิมความเชื่อม่ันในตนเอง เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานประมาณ 15 นาที (ไม่ใช่การอ่านจากรายงาน) 
2) การวิจารณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการตอบประเด็นค าถามประมาณ 15 - 20 นาท ี 

ควรคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา และซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 
3.7.2 การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการน าเสนอ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 

1) ถ่ายเอกสารรายงานแจกเพ่ือนนักศึกษาตามจ านวนนักศึกษาในกลุ่มของตนตามที่ประกาศใน 
“รายชื่อนักศึกษาที่สัมมนาเสริม ภาค 2/2562” (ซึ่งจะได้ประกาศทาง website ของสาขาวิชานิติศาสตร์) 

2) น าเสนอผลงานด้วยโปรแกรมการเสนอผลงานส าเร็จรูป (Power Point) หรืออาจน าเสนอโดยใช้
แผ่นใส 
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4.  การประเมินผลการศึกษา 
 
 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ การ
ประเมินจากการเจ้าร่วมสัมมนาเสริมและงานที่ก าหนดให้ท าร้อยละ 40 และการสอบไล่ ร้อยละ 60 ดังต่อไปนี้ 
 4.1  การก าหนดคะแนน 
  4.1.1  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (20 คะแนน) 
   1)  การจัดท ารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)    10 คะแนน 
   2)  การน าเสนอรายงาน         5 คะแนน 
   3)  การวิจารณ์และการอภิปรายกลุ่ม       5  คะแนน 
  4.1.2  การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (20 คะแนน) 
   1)  การจัดท ารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)    10 คะแนน 
   2)  การน าเสนอรายงาน         5 คะแนน 
   3)  การวิจารณ์และการอภิปรายกลุ่ม       5  คะแนน 
 4.2  เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา 
  เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา : ใช้ระบบอักษร โดยมีคะแนนแสดงความสามารถในการเรียนรู้
ของนักศึกษา ดังนี้ 
 

ระบบอักษร ความหมาย ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 

A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

  B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 3.5 

B ผลการประเมินขั้นดี (Good) 3.0 

  C+ ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5 

C ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.0 

D ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) 1.0 

F ผลการประเมินขั้นตก (Failed) 0 

 หมายเหตุ นักศึกษาควรสอบให้ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B (Good) ทุกชุดวิชา 
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