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คานา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลายประการ ประการสาคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาทุกชุดวิชาที่มอบให้นักศึกษาทุกภาคการศึกษา
จึ งเป็ น คู่มือส าคัญมาก เนื่ องจากเป็ น เอกสารที่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องทา กิจกรรมที่
นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยต้นเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้งรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในการศึกษาแต่ละชุดวิชา
แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูงซึ่งแยกออกเป็น 2 รายวิชา คือ 41704-1
กฎหมายแรงงานชั้นสูง 1 และ 41704-2 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 2 แผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้ คณะกรรมการ
บริหารชุดวิชาได้จัดทาขึ้น เพื่อเป็น กรอบสาหรับนักศึกษาในการทารายงานที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ขณะเข้าร่วมสัมมนาเสริมครั้งที่ 1และ ครั้งที่ 2 และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้
ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
กฎหมายแรงงานชั้นสูง
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง
วันที่ 15 กันยายน 2565
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

วันแรกของภาคการศึกษา
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 Online ผ่าน MS Teams
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 Online ผ่าน MS Teams

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้หรือนักศึกษามีเหตุผลจาเป็นอย่างยิ่งจะขอย้าย
กลุ่ ม สั ม มนา ให้ นั ก ศึ ก ษาท าบั น ทึ ก แจ้ ง ต่ อ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
ล่างหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมการศึกษา
3. การสัมมนาเสริม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด นักศึกษาสามารถติตามได้จากเว็ปไซต์
ของสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง
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1. แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

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 คาอธิบายรายวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 1
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและพันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
สัญญาเกี่ยวกับการจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1.1.2 วัตถุประสงค์รายวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 1
1) เพื่อให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ สามารถอธิบ ายมาตรฐานแรงงานระหว่ างประเทศและ
พันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได้
2) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสัญญาเกี่ยวกับการจ้าง
การสิ้ น สุ ดสั ญญาจ้ างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งกฎหมายความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานได้
3) เพื่อให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัย
ปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได้ รวมทั้งสามารถ
สังเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมกฎหมายแรงงานดังกล่าวให้เป็นธรรมและมีความเหมาะสม
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 คาอธิบายรายวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 2
กฎหมายคุ้มครองแรงงานประเภทพิเศษ รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ และแรงงานต่างด้าว
กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงานและกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมายแรงงานฉบับต่าง ๆ
1.2.2 วัตถุประสงค์รายวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 2
1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ประเภทพิเศษ ทั้งงานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล งานขนส่งทางบก งานที่รับไปทาที่
บ้าน งานเกษตรกรรม งานบางงประเภท และนายจ้างบางประเภท รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ และ
แรงงานต่างด้าว
2) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคมได้
3) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ระบบศาลแรงงาน และ
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานได้
4) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายแรงาน
ฉบับต่าง ๆได้
5) เพื่อให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัย
ปัญหา หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได้ รวมทั้งสามารถ
สังเคราะห์เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมกฎหมายแรงงานฉบับต่าง ๆ ให้เป็นธรรม และมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นได้
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1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 2

พันธกรณีตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

หน่วยที่ 3

สัญญาเกี่ยวกับการจ้าง

หน่วยที่ 4

การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

หน่วยที่ 5

การใช้แรงงานทั่วไป

หน่วยที่ 6

ค่าตอบแทนในการทางาน

หน่วยที่ 7

แรงงานสตรี แรงงานเด็ก และแรงงานผู้สูงอายุ

หน่วยที่ 8

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

หน่วยที่ 9

แรงงานประเภทพิเศษ

หน่วยที่ 10

การทางานของคนต่างด้าว

หน่วยที่ 11

เงินทดแทนและการประกันสังคม

หน่วยที่ 12

เสรีภาพในการสมาคมและการเลือกปฏิบัติอันเป็นปรปักษ์ต่อองค์การแรงงาน

หน่วยที่ 13

การร่วมเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงานและการปิดงาน

หน่วยที่ 14

ระบบศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

หน่วยที่ 15

การบังคับใช้กฎหมายแรงงานกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม

8

1.4 โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา
กลุ่มที่ 1 กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ

หน่วยที่ 1 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 2 พันธกรณีตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ

กลุ่มที่ 2 สัญญาจ้างแรงงานและกฎหมาย

หน่วยที่ 3 สัญญาเกีย่ วกับการจ้าง

คุ้มครองแรงงาน

หน่วยที่ 4 การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
หน่วยที่ 5 การใช้แรงงานทั่วไป
หน่วยที่ 6 ค่าตอบแทนในการทางาน
หน่วยที่ 7 แรงงานสตรี แรงงานเด็ก และ

กฎหมายแรงงานชั้นสูง

แรงงานผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 3 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

หน่วยที่ 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทางาน

สภาพแวดล้อมในการทางาน

กลุ่มที่ 4 แรงงานประเภทพิเศษ

หน่วยที่ 9 แรงงานประเภทพิเศษ

และการทางานของคนต่างด้าว

หน่วยที่ 10 การทางานของคนต่างด้าว

กลุ่มที่ 5 เงินทดแทนและประกันสังคม

หน่วยที่ 11 เงินทดแทนและการประกันสังคม

กลุ่มที่ 6 แรงงานสัมพันธ์

หน่วยที่ 12 เสรีภาพในการสมาคมและการ
เลือกปฏิบตั ิอันเป็นปรปักษ์ต่อองค์การแรงงาน
หน่วยที่ 13 การ่วมเจรจาต่อรอง การนัดหยุด
งาน และการปิดงาน
หน่วยที่ 14 ระบบศาลแรงงานและการ

กลุ่มที่ 7 ศาลแรงงานและการบังคับใช้กฎหมาย

ดาเนินคดีแรงงาน

แรงงานกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมาย

หน่วยที่ 15 การบังคับใช้กฎหมายแรงงานและ

ประกันสังคม

กฎหมายประกันสังคม
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2. สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่อการสอนประจาชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง ประกอบด้วย
2.1 ประมวลสาระชุดวิชา
ประมวลสาระชุดวิชามีเนื้อหาครอบคลุม 15 หน่วย ตามโครงสร้างชุดวิชา ทั้งคาอธิบายและวัตถุประสงค์
ชุดวิชา
2.2 แนวการศึกษาชุดวิชา
แนวการศึกษาชุดวิชา เป็นเอกสารสาคัญควบคู่กับประมวลสาระชุดวิชา ประกอบด้วย สาระสังเขปของ
เนื้อหาแต่ละเรื่องจากประมวลสาระชุดวิชาซึ่งนักศึกษาควรทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้
ของตนเองก่อนการศึกษาชุดวิชานี้ ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดในประมวลสาระชุดวิชาและสาระสังเขปแต่ละเรื่อง
ในแนวการศึกษาชุดวิชา แล้วจึงทากิจกรรมท้ายเรื่อง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษาในแต่ละเรื่อง และ
เมื่อศึกษาเนื้อหาในหน่วยการสอนครบทุกเรื่องทุกตอนแล้ว จึงทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน เพื่อตรวจสอบ
ว่ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วหรือไม่ นักศึกษาต้องอ่านซ้าใหม่อีกไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
เพื่อให้สามารถจาได้ เข้าใจได้ วินิจฉัยได้ วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาในแต่ละหน่วยการสอนได้ครบถ้วนทุก
ประเด็นปัญหา
แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2) สาระสังเขปหรือประเด็นหลัก ประเด็นสาคัญของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ในบรรณานุกรมท้ายหน่วยการสอน หรือจากตารา บทความ เอกสารอื่น หรือ
จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3) กิจกรรมและแนวตอบกิจกรรมทุกเรื่อง รวมทั้งเฉลยคาตอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.3 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา
แผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้เป็นคู่มือสาคัญในการศึกษา การทารายงาน และการนาเสนอรายงาน
ทั้งสองฉบับในการสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาส่วน
หนึ่งของชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง
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3. วิธีการศึกษาชุดวิชา
3.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา
3.1.1 การวางแผนศึกษาชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง
3.1.1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องทา นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 15
กันยายน 2565 โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
2) ทารายงานเพื่อนาเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่กาหนดให้ทา)
3.1.1.2 การจัดทาปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งนักศึกษาต้องวางแผน
ล่วงหน้าตลอดภาคการศึกษา เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติม การทารายงาน การสัมมนาเสริม เป็นต้น
3.1.1.3 การจัดทาตารางการศึกษาประจาสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
3.1.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
3.1.2.1 จั ด แบ่ ง เวลาที่ ป ลอดจากภารกิ จ อื่ น เพื่ อ ศึ ก ษาเนื้ อ หาจากต าราและแนวการศึกษา
ชุดวิชาด้วยตนเอง อย่างน้อยวันละ 2 - 3 ชั่วโมง
3.1.2.2 จัดเวลาการศึกษาและทากิจกรรม เตรียมจิตใจให้พร้อม มีสมาธิ มุ่งศึกษาตาราและแนว
การศึกษาชุดวิชา ตามที่ได้วางแผนและกาหนดไว้ในตารางเรียน
3.1.2.3 จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดีสาหรับการศึกษาตาราและแนวการศึกษา
ชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จาเป็น เช่น ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
3.1.3 วิธีการศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
3.1.3.1 ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานของการประเมินตนเองและ
ทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
3.1.3.2 ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุดวิชา
3.1.3.3 ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจาหน่วย ประจาตอน ในประมวลสาระและแนว
การศึกษาชุดวิชา เพื่อทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ
3.1.3.4 ศึกษาเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้
ความเข้าใจจนสามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ได้
3.1.3.5 ทากิจกรรมทุกเรื่อง โดยตอบกิจกรรมในบันทึกคาตอบกิจกรรม แล้วตรวจคาตอบ ในแนว
ตอบกิจกรรมแต่ละหน่วย
3.1.3.6 ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาประมวลสาระ
และแนวการศึกษาชุดวิชา
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3.2 การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษา ดังนี้
3.2.1 ศึกษาและดาเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา
3.2.2 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา
3.2.3 ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ทากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชากฎหมาย
แรงงานชั้นสูง
3.2.4 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตารับตารา บทความ เอกสารและแหล่งวิทยากรอื่นที่ ทันสมัย รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.2.5 เข้ า ร่ ว มสั ม มนาเสริ ม ชุ ด วิ ช ากฎหมายแรงงานชั้ น สู ง ทั้ ง สองครั้ ง ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.6 เข้าสอบประจาภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.3 งานที่กาหนดให้ทา
นักศึกษาต้องทารายงาน 2 ฉบับ และส่งรายงานแต่ละฉบับในระบบ MS Teams ตามระยะเวลาที่กาหนด
ในปฏิทินการศึกษา
รายงานที่กาหนดให้ทามี 2 ฉบับ ดังนี้
3.3.1 รายงานฉบับที่ 1 (41704-1 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 1) : ให้นักศึกษาทารายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
สนใจจานวน 1 เรื่องเกี่ยวกับปัญหาหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในหน่วยที่ 3 ถึงหน่วยที่ 8 โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
1 ประเทศ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือกาหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศ เป็นกรอบความคิดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งประเด็นปัญหาต่าง ๆ
ทางกฎหมายในหน่วยที่ 3 ถึงหน่วยที่ 8 ของกฎหมายแรงงานชั้นสูงได้ เพื่อเสนอแนะการแก้ไข หรือปรับปรุง
กฎหมายแรงงานต่อไป
2) คะแนนเต็ม : 20 คะแนน
3) แหล่งการค้นคว้า : ประมวลสาระชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง และแหล่งการค้นคว้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักบรรณสารสนเทศ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ห้องสมุดของกระทรวงแรงงาน ห้องสมุดของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศที่อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดาเนินนอก กรุงเทพมหานคร ชั้น 11 หรือจาก
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เว็ บ ไซด์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เว็ บ ไซด์ ข อง ILO (www.ilo.org) และเว็ บ ไซด์ ข องกระทรวงแรงงาน
(www.mol.go.th) รวมทั้ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ หรื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระที่ ห้ อ งสมุ ด หรื อ เว็ บไซด์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบั ณฑิต และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ - สกุล สถานที่ทางาน
และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง)
4) รูปแบบและวิธีการทารายงาน : ทาตามรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ หรือรูปแบบรายงาน
ทั่วไปโดยมีส่วนประกอบของรายงานตามเอกสารนี้ หน้า 16 และ 17
5) ความยาว : ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
6) การส่งรายงานฉบันที่ 1 : นักศึกษาต้องส่งตัวเล่มรายงานฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2565
มาที่สาขาวิชานิติศาสตร์และต้อง Upload file รายงาน และ file power point ขึ้นบนระบบ MS teams
3.3.2 รายงานฉบับที่ 2 (41704-2 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 2) : ให้ทารายงานเรื่องใด ๆ ที่สนใจเรื่องใด
เรื่ องหนึ่ งเกี่ย วกับ ปั ญหาหรื อการแก้ไ ขปรั บปรุง กฎหมายแรงงาน ในหน่ว ยที่ 9 ถึงหน่ว ยที่ 14 โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1
ประเทศ เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไขหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือกาหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศเป็นกรอบความคิดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ซึ่งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมาย
ในหน่วยที่ 9 ถึงหน่วยที่ 14 ของกฎหมายแรงงานชั้นสูงได้ เพื่อเสนอแนะการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายแรงงาน
ต่อไป
2) คะแนนเต็ม : 20 คะแนน
3) แหล่งการค้นคว้า (โปรดดูในการทารายงานฉบับที่ 1)
4) รูปแบบและวิธีการทารายงาน : ทาตามรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ หรือรูปแบบรายงาน
ทั่วไปโดยมีส่วนประกอบของรายงานตามเอกสารหน้า 16 และ 17 เท่านั้น
5) ความยาว : ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
6) การส่งรายงาน : นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
3.4 แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
นักศึกษาต้องจัดทาและส่งรายงานตามแบบฟอร์มการจัดทารายงานและส่วนประกอบของรายงาน ดังนี้
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3.4.1 แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
การจัดทารายงาน ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 เข้าเล่มและมีปก โดยมีความยาวไม่น้อย
กว่า 20 หน้า แต่ไม่เกิน 40 หน้า ตามรูปแบบและส่วนประกอบของรายงาน ดังนี้
รายงานฉบับที่ ....
ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง1 .....
Advanced Labour Law
เรื่อง.................................................................
โดย
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
................................................................................
กลุ่มที่ …………………….
(ระบุชื่อ - สกุล อาจารย์ผู้สอน)
................................................................................................
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริม ครั้งที่ .................... วันที่......................เดือน......................................พ.ศ.................
ระบุสถานที่/จังหวัดที่เข้ารับการสัมมนาเสริม
...........................................................
ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ใช้กระดาษมีกลิ่นหอม

1

ให้ระบุด้วยว่าเป็นชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง 1 หรือ กฎหมายแรงงานชั้นสูง 2
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3.4.2 ส่วนประกอบของรายงาน
1)
2)
3)
4)

ปก
คานา (Introduction ก่อนเข้าสู่เนื้อหา ไม่เกิน 1 หน้า)
สารบัญ
เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยอย่างน้อย 5 บท ตามรายละเอียดดังนี้
บทที่ 1

บทนา (เฉพาะความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา/วัตถุประสงค์ของการศึกษา/
ขอบเขตของการศึกษา/วิธีการศึกษา/และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เท่านั้น) - ประมาณ 3 หน้า

บทที่ 2

แนวคิด/ทฤษฎี/ ความหมาย/วิวัฒ นาการ และกฎหมายหรือปัญหาของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง ระหว่างหน่วยที่ 3 - 8 สาหรับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
และในในหน่วยใดหน่วยหนึ่งระหว่างหน่วยที่ 9 - 14 สาหรับการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2

บทที่ 3

อนุ สั ญ ญาและหรื อ ข้ อ แนะขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เอเชีย
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมอาเซียน /รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
แรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดยระบุชื่อ - นามสกุล ตาแหน่งหน้าที่การงาน ความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์

บทที่ 4

บทวิเคราะห์เชิงกฎหมายเปรียบเทียบเกี่ยวกับประเด็นที่ทารายงาน

บทที่ 5

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

5) บรรณานุกรม นักศึกษาต้องอ้างอิงต้นฉบับข้อมูลที่นักศึกษานามาใช้ในรายงานของตน (เช่น หนังสือ บทความ
เว็บไซต์ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นต้น) ทั้งนี้ รูปแบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามระบบการอ้างอิงเชิงอรรถ และ
บรรณานุกรมตามระบบ APA ด้วย
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3.5 การเข้ารับการสัมมนาเสริม
การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 41714
กฎหมายแรงงานชั้นสูง จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา
1. กาหนดการสัมมนาเสริม
ชุดวิชา 41704 กฎหมายแรงงานชั้นสูง ได้กาหนดการสัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ดังนี้
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 สัมมนาเสริม Online ผ่านระบบ MS Teams
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
09.00 - 12.00 น.
อาจารย์ประจากลุ่มบรรยายสรุปสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 สัมมนาเสริม Online ผ่านระบบ Ms Teams
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
09.00 - 12.00 น.
อาจารย์ประจากลุ่มบรรยายสรุปสารสาคัญที่เกี่ยวข้อง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
นาเสนอรายงานฉบับที่ 2
3.6 การเสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้
3.6.1 นักศึกษาควรทดสอบการเข้าใช้ระบบ Ms Team online โดยการ Login ด้วย e-mail ที่ มสธ.
กาหนดให้ (ชื่อนักศึกษา.อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุล @mystou.net) และนักศึกษาควรทดสอบการเข้าระบบก่อน
วันสัมมนาเสริม 2-3 วันทาการเพื่อแก้ไขปัญหาหากเข้าระบบไม่ได้
3.6.2 การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้
1) การซักซ้อมวิธีการนาเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการนาเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เวลาที่ใช้ในการนาเสนอผลงานประมาณ 15 นาที (ไม่ใช่การอ่านจากรายงาน)
2) การวิจารณ์ การอภิปรายกลุ่ม และการตอบประเด็นคาถามประมาณ 15 - 20 นาที
ควรคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
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3.6.3 การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนาเสนอ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
1) นาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมการเสนอผลงานสาเร็จรูป (Power Point)
2) ถ่ายเอกสารรายงานแจกเพื่อนนักศึ กษาตามจานวนนักศึ กษาในกลุ่ ม ของตนตามที่ประกาศใน
“รายชื่อนักศึกษาที่สัมมนาเสริม ภาค 2/2564” (ซึ่งจะได้ประกาศทาง website ของสาขาวิชานิติศาสตร์)
3.7 การนาเสนอรายงานครั้งที่ 1 (Online) นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องคอมพิวเตอร์ และนาเสนองานหน้ากล้อง
เพื่อให้อาจารย์และเพื่อนในกลุ่มสามารถเห็นหน้าผู้นาเสนองานได้ ส่วนการนาเสนอรายงานครั้งที่ 2 ให้นักศึกษา
นาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนโดยระยะเวลาที่ใช้ในการนาเสนอไม่เกิน 15 นาที

4. การประเมินผลการศึกษา
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาชุ ด วิ ช ากฎหมายแรงงานชั้ น สู ง ประกอบด้ ว ยการประเมิ น 2 ส่ ว น คื อ
การประเมินจากการเจ้าร่วมสัมมนาเสริมและงานที่กาหนดให้ทาร้อยละ 40 และการสอบไล่ ร้อยละ 60 ดังต่อไปนี้
4.1 การกาหนดคะแนน
4.1.1 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (20 คะแนน)
1) การจัดทารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)
10 คะแนน
2) การนาเสนอรายงาน
5 คะแนน
3) การวิจารณ์และการอภิปรายกลุ่ม
5 คะแนน
4.1.2 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (20 คะแนน)
1) การจัดทารายงาน (รูปแบบและเนื้อหาสาระ)
10 คะแนน
2) การนาเสนอรายงาน
5 คะแนน
3) การวิจารณ์และการอภิปรายกลุ่ม
5 คะแนน
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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

นักศึกษาควรสอบให้ได้ไม่ต่ากว่าระดับ B (Good) ทุกชุดวิชา

