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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  

      LW 483 กฎหมายเก่ียวกบัความไม่เป็นธรรมในท่ีทาํงาน 

2. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 นายชยัปิติ ม่วงกลู 

4.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคตน้-2559 / ปีท่ี 3 

5. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

- 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

- 

7. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 22702 

8. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

8 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

มีความเขา้ใจในปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวกบัความไม่เป็นธรรมในท่ีทาํงาน 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 - 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

ประเด็นปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัความไม่เป็นธรรมในท่ีทาํงาน รวมถึง การเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมการ

เล่ือนตาํแหน่งและการโยกยา้ยท่ีไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบติัดว้ย เช้ือชาติ ศาสนา เพศสภาพ อายุ และทุพพล

ภาพ และการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นตน้ 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชม. 

 

- - - 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

(ระบุ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

  เพิ่มโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัขององคก์ารต่างๆ  
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1.2 วธีิการสอน  

ใชว้ธีิยกตวัอยา่ง ตั้งคาํถาม และมีการแลกเปล่ียนความเห็น 

1.3 วธีิการประเมินผล 

เชิงปริมาณ จาํนวนคร้ังท่ีมีการพดูถึงคุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 มีความสามรถจะสรุปประเด็นในเน้ือหาท่ีสอน และสามารถยกตวัอยา่งได ้

2.2 วธีิการสอน 

ใชก้ารยกตวัอยา่งประกอบ หลกักฎหมาย  

2.3 วธีิการประเมินผล 

 (ระบุ) 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 สามารถตั้งคาํถามเพื่อหาคาํตอบ 

3.2 วธีิการสอน 

ส่งเสริมใหมี้การตั้งคาํถาม  

3.3 วธีิการประเมินผล 

 จาํนวนคาํถามใหม่ๆ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

(ระบุ) 

4.2 วธีิการสอน 

      (ระบุ) 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 (ระบุ) 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

(ระบุ) 

5.2 วธีิการสอน 

   (ระบุ)  

5.3 วธีิการประเมินผล 

(ระบุ) 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 - ความสําคญัในเร่ืองความ

ไม่เป็นธรรมในท่ีงาน 

- แนวคิดเร่ืองความไม่เป็น

ธรรมในท่ีงาน 

- เ น้ือหาในเร่ืองความไม่

เป็นธรรม 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

2 ปัญหาต่างๆเก่ียวกับการ

กระทาํท่ีไม่เป็นธรรมในท่ี

ทาํงาน 

1.  ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม

จากการหลีกเล่ียงกฎหมาย 

 2.  ไม่ไดรั้บความไม่ธรรม

จากการถูกเลือกปฏิบติั 

  3.  ไม่ได้รับความไม่เป็น

ธรรมจากการถูกเอาเปรียบ 

 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 
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3 มาตรฐานแรงงานไทย 

ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

สาเหตของการมีเร่ืองเลือก

ปฏิบติัยกคดีเลือกปฏิบติัใน

ต่างประเทศ 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

4 การพิจารณาความไม่เป็น

ธรรมใ นกรณีลู กจ้าง ถู ก

ขอร้อง ใ ห้ลา ออกไ ป อยู่

บริษทัใหม ่

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

5 ทบทวนเร่ืองความไม่เป็น

ธรรม  

มาตราการป้องกันคววาม

ไม่เป็นธรรม 

- มาตรการทางลบ 

          ลงโทษ 

- มาตรการทางบวก 

         ส่งเสริม 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

6 มุ ม ม อ ง เ ร่ื อ ง ค ว า ม เ ป็ น

ธรรมในท่ีทาํงาน ผ่านการ

มีเสรีภาพในการ 

 สมาคม และสิทธิในการ

รวมตัวและเจรจาต่อรอง

ร่วมกนั ของลูกจา้ง 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

7 การศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

2 รับฟังคาํบรรยาย ชยัปิติ ม่วงกลู 

8 ทบทวนการสอน 2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

9 สอบกลางภาค    
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10 กฎหมายท่ีเ ก่ียวกับความ

เป็นธรรมในท่ีทาํงาน 

พ.ร.บ. กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน 

พ.ร.บ. แรงงานสัมพนัธ์ 

พ.ร.บ. จัดตั้ งศาลแรงงาน

และวธีิพิจารณาคดีแรงงาน 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

11 ประเด็นเร่ืองความไม่เป็น

ธรรม 

1) ขี ด ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

แข่งขนั 

2) ก า ร ค้ า เ ส รี กั บ ก า ร

แทรกแทรงของรัฐ 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

12 การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

Good Governance กับ

ความเป็นธรรมในท่ีทาํงาน 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

13 คุณธรรม จริยธรรม และ

ความเป็นธรรม 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

14 ประเด็นการโยกยา้ย เล่ือน

ชั้น การอบรม 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

15 ประเด็นการล่วงละเมิดทาง

เพศ 

2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

16 ทบทวน 2 Power Point ชยัปิติ ม่วงกลู 

17 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที ่ 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

     

     

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

- 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

       -  

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

       - 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- 

3. การปรับปรุงการสอน  

- 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

  (ระบุ) 
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