รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่

1/2561

รหัสวิชา 3623101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Laws related to human resource management

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สร้อย ไชยเดช

คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3623101กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (ภาษาอังกฤษ) Laws related to human resource management จัดทาขึ้นเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ
กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาความสาคัญของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พระราชบัญ ญั ติประกันสังคม พระราชบัญ ญั ติกองทุนเงินทดแทน
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติจัด ตั้ง
ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาแรงงาน มาตรฐานแรงงานว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทางสั งคม องค์ ก าร
มาตรฐานสากลสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงานเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียนและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

สร้อย ไชยเดช
กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
3
4
5
6
10
18
18

2

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3623101 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Laws related to human resource management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
3

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สร้อย ไชยเดช ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 322 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
22 กรกฎาคม 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
22 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กฎหมายที่
เกี่ย วข้องในการจั ดการทรัพยากรมนุ ษย์ และทราบถึง ความสาคัญ ของพระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ พระราชบั ญ ญัติส่ งเสริมการพัฒ นาฝีมือแรงงาน พระราชบัญ ญั ติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
แรงงาน มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม องค์การมาตรฐานสากลสาหรับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงานเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกฎหมายต่างๆที่สาคัญเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
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ทดแทน พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ พระราชบั ญญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาแรงงาน มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทาง
สังคม องค์การมาตรฐานสากลส าหรับ การจัดการสิ่ งแวดล้ อม กฎหมายแรงงานเปรียบเทียบในภูมิภ าค
อาเซียนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้และความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ต่ างๆที่ ส าคั ญ เบื้ อ งต้ น เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พระราชบัญญัติประกันสังคม
พระราชบัญ ญั ติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญั ติกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ พระราชบัญญั ติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาแรงงาน มาตรฐานแรงงานว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั งคม องค์ ก ารมาตรฐานสากลส าหรั บ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม กฎหมายแรงงาน
เปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อ
เป็นการปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

5

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาความสาคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน พระราช บั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม
พระราชบัญ ญัติกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญั ติกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ พระราชบัญญั ติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาแรงงาน มาตรฐานแรงงานว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั งคม องค์ ก ารมาตรฐานสากลส าหรั บ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม กฎหมายแรงงาน
เปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Concept, principle, case study and application of the human resource
management. Study of related laws, labour protection act workplace relation act, safety
act, health and environment of work act, social security act, workmen’s compensation act,
provident fund act, skill development promotion act, act on establishment of labour
courts and labour court procedure, labour social responsibility standard, international
standard for environmental organization and other related laws and regulations.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรื อ ตามที่
ผู้ เรี ย น ร้ อ ง ข อ เพื่ อ
ท บ ท ว น ค ว าม รู้ ค ว าม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
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- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
เข้าไปด้วยเสมอ ดังนี้
 1.1.1 ตระหนั กในคุ ณ ค่าแห่ งวิ ช าชีพ มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และมีจ รรยาบรรณทางวิช าการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและ
สังคม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
 1.1.4 เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา
1.2.3 ปลู ก ฝั งให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย น และการส่ งงานให้ ต รงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษามีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกในกลุ่ม
1.2.5 อาจารย์ ผู้ ส อนประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดี และสอนสอดแทรกเรื่อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการสอน กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และการสร้างต้นแบบที่ดี และใช้วิธีการสอนจาก
กรณีตัวอย่าง และตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ และอินเทอร์เน็ต
1.3 วิธีการประเมินผล
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1.3.1 ประเมินจากการมีระเบียบวินัยและตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน และความรับผิดชอบในการส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมของหลั ก สู ตร คณะ และมหาวิทยาลั ย
1.3.2 ประเมินจากงาน/รายงานที่ได้มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทาความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นอกจากมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว นักศึกษาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรมองค์ การ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญสาหรับนักศึกษา เพื่อใช้เป็นทักษะประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาตนเองและการนามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต และหลักการ ทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหารายวิชาจิตวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 2.1.2 สามารถจ าแนกและอธิ บ ายองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากร
มนุษย์
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวข้องกับชุมชน และความเป็นไปของชาติและสังคมโลกของจิตวิทยาเพื่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ และกรณีศึกษา
 2.1.4 สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า และความเปลี่ ย นแปลงทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทางด้ า น
จิตวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
 2.2.1 การสอนแบบเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลั กการและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อหารายวิช าสั ม มนาประเด็ น การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และเนื้ อ หา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนมีองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณา
การและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.2.2 อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน เช่น การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การศึกษาดูงาน เป็นต้น
 2.2.3 การเรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จ ริงผ่ า นประสบการณ์ โดยการเชิ ญ วิท ยากรพิ เศษมาบรรยาย
เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากรายงานที่ได้ทาการศึกษาค้นคว้าและจัดทา
2.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนอรายงาน หรือผลงานในชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องสามารถนาความรู้ไปพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพ และสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อ
จบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้อานวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถ
มีแนวคิดในการหาเหตุผล เข้าใจที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้น นักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
 3.1.1 สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถค้น คว้ า สื บ ค้ น จาแนก ประเมิ น ข้ อ มู ล และศึก ษาวิเคราะห์ ข้อ มู ล ต่ างๆ ได้ เป็ น
อย่างดี เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ และทั ก ษะของตนเองในการแก้ ปั ญ หาทางการจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ากวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ต่ า งๆ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยการใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับสัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อฝึก
การคิดวิเคราะห์ และรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3.2.2 การสอนแบบการสัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 กาหนดให้ผู้เรียนฝึกการสืบค้นข้อมูล และการจัดทารายงาน/โครงการ/งานวิจัยทางด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในเนื้อหารายวิชาสัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินจากผลงานการนาเสนอในการอภิปรายกลุ่ม และการจัดทารายงาน/โครงการ/งานวิจัย
ที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
เมื ่อ ส าเร็จ การศึก ษ า นัก ศึก ษ าต้อ งออกไปประกอบอาชีพ ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ ผู ้อื ่น ได้แ ก่
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น การปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนที่
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จะต้องศึกษาและเรียนรู้ ดังนั้ น ผู้ เรียนจะต้องมีคุณ สมบัติต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 4.1.1 สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ ปัญหาตามสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สอนโดยใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านกฎหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทาโครงการเป็นกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ การคิดให้ความเห็น และการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.2.3 การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายในหรือภายนอกหน่วยงานมาให้ความรู้เพิ่มเติมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
4.3.2 ประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
4.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่าดังนี้
 5.1.1 มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญ หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning และการ
ทารายงานที่มีแหล่งที่มาเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการนาเสนอการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5.2.2 ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอผลงาน/รายงานที่ ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้า โดยใช้ รู ป แบบของสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการนาเสนองาน
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5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลงาน/รายงานจากการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 ประเมิน จากความสามารถในการสืบค้นที่มีความทันสมัยและเทคนิคการนาเสนอจากการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนองานที่เหมาะสม
5.3.3 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน ทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาได้
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

1

- แนะนาบทเรียนและเป็นการสอบถาม
ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แนะน า
วิธีการเรียน เกณฑ์การประเมินผล และ
การทาข้อสอบ
- แนวคิด หลักการ กรณีศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

2

แนวคิด หลักการ กรณีศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
-ศึกษาถึงความจาเป็นและประโยชน์ของ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome
-นั ก ศึ ก ษาบอกถึ ง ความจ าเป็ นและ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1.อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัวและอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
แหล่งการเรียนรู้ และwebsite ต่างๆเพิ่มเติม
2. ถาม-ตอบ ความรู้ พื้ น ฐานทาง กฎหมายที่
เกี่ย วข้ องในการจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ และ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
3. มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานทดสอบความรู้
พื้นฐานทางกฎหมายธุรกิจ

3

1.เข้ าสู่ เนื้อ หาบทนา บรรยายประกอบตั วบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint
2.สรุปและซักถาม
3.มอบ หมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น ทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต กรณี ศึ ก ษาที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การจัด การทรัพ ยากร
มนุษย์ นาเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการ
2.1.1,2.1.4,3.1.2
เรียนวิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. เอกสารแผ่นพับความรู้
ต่างๆจากกระทรวงแรงงาน

1.1.1,1.1.3,2.1.1,2.1.4

ผู้สอน
สร้อย
ไชยเดช

สร้อย
ไชยเดช

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

3

4

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ประโยชน์ ข องการศึ ก ษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ได้
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การ
จ้างแรงงาน
-พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
-พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน
-พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
-พระราชบัญญัติประกันสังคม

กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

และศาลแรงงานกลาง

3

3

เข้าสู่เนื้อหา บรรยายประกอบตัวบทกฎหมาย
โดยใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.สรุปและซักถาม
3.มอบหมายงานให้ผเู้ รียนค้นหาข้อมูลสาคัญ
ต่างๆ อาทิ กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จากเว็บไซซ์ของกระทรวง
แรงงาน และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการ
2.1.1,2.1.4,3.1.2,5.1.4
เรียนวิชากฎหมาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
-ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ การจ้างแรงงาน
-พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน
-พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน
-พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์
-พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ
1.1.1,2.1.4,3.1.2,5.1.4
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายที่

สร้อย
ไชยเดช

สร้อย
ไชยเดช

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

-พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
-พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน
-พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
-พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ ของ
กฎ ห มาย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การ
ท รั พ ย ากรม นุ ษ ย์ แ ล ะส าม ารถน า
กฎหมายที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
5

มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบ
ทางสังคม
-แนวคิด หลักการ และความสาคัญของ
มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบ
ทางสังคม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้สอน

2.มอบหมายงานให้ผู้ เรีย นค้ นหาข้อมู ล สาคั ญ
ต่างๆ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จากเว็ บ ไซซ์ ข องกระทรวง
แรงงาน และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน

3

เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. -พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
-พระราชบัญญัติกองทุน
เงินทดแทน
-พระราชบัญญัติกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
-พระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายที่
2. ศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ มาตรฐาน เกี่ยวข้องในการจัดการ
แรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ทรัพยากรมนุษย์
3.สรุปและซักถาม
2. สื่อการสอน
PowerPoint

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

2.1.1,2.1.4,3.1.2

สร้อย
ไชยเดช

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

6

องค์การมาตรฐานสากลสาหรับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
-แนวคิด หลักการ และความสาคัญของ
องค์การมาตรฐานสากลสาหรับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

3

7

กฎหมายแรงงานเปรียบเทียบในภูมิภาค
อาเซียนและกฎหมายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง
-กฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปนุ่
-กฎหมายแรงงานของประเทศสิงคโปร์
กฎหมายแรงงานของประเทศเวียดนาม
Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างของกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยและกฎหมาย
แรงงานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541

3

8

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.ศึกษากรณีตัวอย่างองค์การที่ได้
มาตรฐานสากลสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.ให้ ผู้ เ รี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง
ความสาคัญขององค์การมาตรฐานสากลสาหรับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
4.สรุปและซักถาม
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย
2.มอบหมายงานกลุม่ ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเรื่องกฎหมายแรงงานของประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคอาเซียนทีส่ านัก วิทยบริการ
3.รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
4.สรุปและซักถาม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3..คาพิพากษาฎีกา

2.1.1,2.1.4,3.1.2,4.1.1,4.1.2,
5.1.4

สร้อย
ไชยเดช

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

2.1.1,2.1.4,3.1.2,4.1.1,4.1.2,
5.1.4

สร้อย
ไชยเดช

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย
2..สรุปและซักถาม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายที่

2.1.1,2.1.2,3.1.2,5.1.4

สร้อย
ไชยเดช

15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

-ความหมาย ขอบเขต ลักษณะ และ
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้สอน

3.ทาแบบฝึกหัดจากโจทก์ที่ผสู้ อนมอบหมาย

9

พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541
-สัญญาจ้างแรงงาน
Learning Outcome
นักศึกษามีความรูเ้ กี่ยวกับสัญญาจ้าง
แรงงานและสามารถรักษาสิทธิของตน
ตามกฎหมายมิให้ถูกนายจ้างเอารัดเอา
เปรียบได้

3

10

พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541
-สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตาม
กฎหมาย
-สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย

3

เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายที่
2.ศึกษาตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน
เกี่ยวข้องในการจัดการ
3.มอบหมายให้ นักศึกษาฝึกหัดร่างสัญ ญาจ้าง ทรัพยากรมนุษย์
แรงงาน
2. สื่อการสอน
4.สรุปและซักถาม
PowerPoint
3.ตัวอย่างสัญญาจ้าง
แรงงาน
4.พระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายที่
2.มอบหมายงานกลุม่ ให้นักศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวข้องในการจัดการ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ทรัพยากรมนุษย์
3.ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
2. สื่อการสอน
PowerPoint

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

2.1.1,2.1.2,3.1.2,5.1.4

สร้อย
ไชยเดช

2.1.1,2.1.4,3.1.2,4.1.1,4.1.2,
5.1.4

สร้อย
ไชยเดช

16

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

12

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541
-เวลาทางานปกติและเวลาพัก
-วันหยุดและวันลา
-ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจในสิทธิเรื่องเวลาทางาน
ปกติและเวลาพัก วันหยุดและวันลา การ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานใน
วันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด และ
สามารถรักษาสิทธิของตนเองเพื่อมิให้ถูก
นายจ้างละเมิดสิทธิได้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541
-การใช้แรงงานหญิง
-การใช้แรงงานเด็ก
-สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

จานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3.พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายที่
2.ศึ ก ษาคดี พิ พ าทที่ น่ าสนใจจากค าพิ พ ากษา เกี่ยวข้องในการจัดการ
ฎีกาที่เกี่ยวข้อง
ทรัพยากรมนุษย์
3.ทาแบบฝึกหัดจากโจทก์ที่ผู้สอนมอบหมาย
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.คาพิพากษาฎีกาที่
เกี่ยวข้อง
4.พระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน
หญิงและแรงงานเด็ก สินจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2.1.1,2.1.2,3.1.2,5.1.4

สร้อย
ไชยเดช

2.1.1,2.1.2,3.1.2,5.1.4

สร้อย
ไชยเดช
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

13

14

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
-ค่าชดเชย
-เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจในสิทธิตามกฎหมายเรื่อง
การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม และ
สามารถรักษาสิทธิของตนเองเพื่อมิให้ถูก
นายจ้างเอารัดเอาเปรียบได้
สหภาพแรงงาน
-ความหมายของสหภาพแรงงาน
-สิทธิและหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
-ศาลแรงงาน
-การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3.ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหั ดทดสอบความรู้ที่ PowerPoint
เรียนมาจากโจทย์ที่ผู้สอนมอบหมาย
3.คาพิพากษาฎีกา
3.สรุปและซักถาม
4.พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541

3

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.วิเคราะห์ กรณี ศึก ษาจากค าพิ พ ากษาฎี ก าที่
สาคัญ
3.สรุปและร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.คาพิพากษาฎีกา
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint และ
1. เอกสารประกอบการ
อินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายที่
2.มอบหมายงานให้ ผู้ เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ข่ า ว เกี่ยวข้องในการจัดการ
เกี่ยวกับกรณี พิพาทแรงงาน แล้วเขียนสรุปส่ง ทรัพยากรมนุษย์

2.1.1,2.1.2,3.1.2,5.1.4

สร้อย
ไชยเดช

2.1.1,2.1.2,3.1.2,5.1.4

สร้อย
ไชยเดช
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

แรงงาน

15

Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจในรูปแบบและวิธี
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานใน
ศาลแรงงาน และสามารถให้คาแนะนา
เบื้องต้นกับผู้มีปญ
ั หาทางด้านแรงงาน
การจ้างแรงงานตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้สอน
3.ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.พระราชบัญญัติจดั ตั้ง
ศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.น าเสนอรายงานกลุ่ ม ที่ ม อบหมายหน้ า ชั้ น
เรียน
3.ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
4.สรุปและทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ การจ้างแรงงาน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

2.1.1,2.1.4,3.1.2,4.1.1,4.1.2,
5.1.4

ผู้สอน

สร้อย
ไชยเดช
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. การเข้าชั้นเรียน /
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง/
การมีจิตสานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม
2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย(งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม)

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

1.1.1,1.1.2,1.1.3,
1.1.4

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน ประเมิน
จากการแต่งกายของนักศึกษาทีเ่ ป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในการวิเคราะห์แสดงความ
คิดเห็นต่างๆร่วมกันในชั้นเรียน
1.1.1,1.1.2,1.1.3,2. 1.ประเมินจากการตรงเวลาของ
1.1,2.1.2,3.1.2]4.1. นักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงาน
1,4.1.2,5.1.4
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่
นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่ วนร่ว มในการ
แสดงความคิดเห็นการทากิจกรรมกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

20%

1-15

40%

16

40%

เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
3.สอบปลายภาค

2.1.1,2.1.2

1.ประเมินจากการสอบปลายภาคโดย
ใช้ข้อสอบแบบปรนัย

20

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สร้อย ไชยเดช.เอกสารประกอบการเรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. (2561). อธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์. (พิมพ์ครั้งที่ 11).
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นิติธรรม.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สุดาศิริ วศวงศ์. (2557). กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: :สานักพิมพ์นิติ
บรรณาการ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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