
 มคอ. 3 
 

  
 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะนิตศิาสตร ์

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  

 LW 482 การรา่งสญัญาจา้งแรงงาน  
2. จ านวนหน่วยกิต   

 2 (2-0-4) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสตูรนิตศิาสตรบ์ณัฑติ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารยป์กรณ์ วญิญหูตัถกจิ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคการศกึษาที ่1 ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่3 ขึน้ไป (ภาคตน้ / 2559) 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน    

22702 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

 18 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามคีวามรูแ้ละความเข้าใจถึงหลกัการ ทฤษฎี และสาระส าคญัเกี่ยวกับการร่าง
สญัญาจา้งแรงงาน เช่น หลกัการเจรจาต่อรองและประเดน็เจรจาต่อรองในสญัญาจา้งแรงงาน ชื่อสญัญา 
การระบุตวัคู่สญัญา อารมัภบท สาระส าคญัของสญัญา การร่างสญัญาจา้งแรงงาน ขอ้สญัญาไม่เป็นธรรม 
รวมถงึหลกัการรา่งสญัญาทีส่ าคญัอื่นๆ เช่น สญัญาซือ้ขาย สญัญาเช่าทรพัย ์เป็นตน้ 
 
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศกึษามคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจถงึหลกัการ ทฤษฎ ีและสาระส าคญัเกี่ยวกบัการ
รา่งสญัญาจา้งแรงงาน 

2. เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ใจความรูพ้ืน้ฐานการบรหิารงานบุคคล รวมถงึหลกัการเจรจาต่อรองและ
ประเดน็เจรจาต่อรองในสญัญาจา้งแรงงาน 

3. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัการรา่งสญัญาทีส่ าคญัอื่นๆ 
 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 รายละเอียดการร่างสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย องค์ประกอบของสญัญา 
เงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน การค ้าประกนั การทดลองงาน ค่าตอบแทน การเลกิจ้าง การระงบัข้อ
พพิาททางแรงงาน และประเดน็ปัญหาทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

รวม 28 ชัว่โมง 
(2 ชัว่โมง*14 
สปัดาห)์ 
 

สอน เส ริมต ามความ
จ า เ ป็ น ห รื อ ค ว า ม
ตอ้งการของนกัศกึษา 

รวม 7 ชัว่โมง 
(0.5 ชัว่โมง*14 สปัดาห)์  

 รวม 7 ชัว่โมง 
(0.5 ชัว่โมง*14 
สปัดาห)์ 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

ประมาณ 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยระบุวนัเวลาไวใ้นประกาศหน้าหอ้งพกัอาจารย ์และแจง้ใหน้ักศกึษา
ทราบในชัว่โมงแรกของการสอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 

 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถเรยีนรู้และจ าแนกปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมีการ
สอดแทรกเข้าในเนื้อหาวิชา เช่น จรรยาบรรณของทนายความในการร่างสญัญาประเภท
ต่างๆ 

2. เมื่อเข้าใจหลกัการร่างสญัญาแล้ว ท าให้เกิดความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ไม่ร่าง
สญัญาเพื่อเอาเปรยีบผูอ้ื่น 
 

1.2 วธิกีารสอน  

มกีารสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในการสอน มกีาร และการอภปิรายหน้าชัน้เรยีน  

 
1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการเขา้ชัน้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ประเมนิผลจากการอภปิรายและมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

1. นักศึกษามีความรู้และมีความเข้าใจถึงหลกัการ ทฤษฎี และสาระส าคัญเกี่ยวกับการร่าง
สญัญาจา้งแรงงาน 

2. นกัศกึษาเขา้ใจความรูพ้ืน้ฐานการบรหิารงานบุคคล รวมถงึหลกัการเจรจาต่อรองและประเดน็
เจรจาต่อรองในสญัญาจา้งแรงงาน 

3. นกัศกึษาเขา้ใจหลกัการรา่งสญัญาทีส่ าคญัอื่นๆ 
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2.2 วธิกีารสอน 

 1. การบรรยายและอภปิรายกรณศีกึษาในชัน้เรยีน 
2. การเรยีนรูจ้ากกรณตีวัอยา่ง 
3. การอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 
 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

 1. ประเมนิผลจากการเขา้หอ้งเรยีนและมสี่วนรว่มในชัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ 

          2. ประเมนิผลจากค าตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหท์ีม่กีารบรรยายถงึหลกักฎหมายและการรา่งสญัญา
อยา่งถูกตอ้ง 

 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

1.สามารถคน้ควา้ รวมรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็กฎหมาย ตลอดจนเสนอ    
                          ทางออกทีด่ขีองปัญหาทีเ่กดิขึน้  

2. สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปวเิคราะหแ์ละปรบัใชก้บัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้ 
 
      3.2 วธิกีารสอน 

1. การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหก์รณตีวัอยา่งและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. การมอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชัน้เรยีน 

3. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็หรอืแกปั้ญหากฎหมายเป็นกลุ่ม 
 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

 1. ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
            2. ประเมนิจากค าตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์ทัง้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

1.    สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และมสี่วนรว่ม
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ในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
2.    เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่รว่มกบับุคคลอื่นใน

สงัคม โดยการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
 

4.2 วธิกีารสอน 

1. ก าหนดใหน้กัศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมินอกหอ้งเรยีน 

2. ใหม้สี่วนรว่มในหอ้งเรยีนและแบ่งปันความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ การรว่มอภปิรายในชัน้เรยีน และ
การวเิคราะหก์รณตีวัอยา่งในชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากการเสนอรายงาน 
3. สงัเกตพฤตกิรรมจากการแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการสื่อสารและคน้ควา้ขอ้มลู 

 
5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศกึษาสื่อสาร คน้ควา้ขอ้มลูทาง Internet 
2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัท์เฉพาะที่เกี่ยวกบัการร่างสญัญาจ้างแรงงานใน

การเรยีนการสอน 
 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากการเสนอรายงาน 
2. ประเมนิผลจากการสอบขอ้เขยีน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 แนะน ารายวชิา และหลกัการ
ทัว่ไปของการร่างสญัญาจา้ง
แรงงาน 

     2 บรรยาย / ถาม-ตอบ อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

2 ค ว าม รู้พื้ น ฐ าน ขอ งก าร
บรหิารงานบุคคล 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

3 หลักการเจรจาต่อรองก่อน
รา่งสญัญา 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ  อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

4 ประเดน็เจรจาต่อรองใน
สญัญาจา้งแรงงาน 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

5 การก าหนดชื่อสญัญา 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ตวัอยา่ง
ของสญัญา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

6 การระบุตวัคู่สญัญา 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ตวัอยา่ง
ของสญัญา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

7 อารมัภบทในสญัญา 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ตวัอยา่ง
ของสญัญา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

8 - สอบกลางภาค -    
9 สาระส าคญัของสญัญา 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ตวัอยา่ง

ของสญัญา 
อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

10 ตัวอย่างของการร่างสัญญา
ซือ้ขาย 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ตวัอยา่ง
ของสญัญา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

11 ตัวอย่างของการร่างสัญญา
เช่าทรพัย ์

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ตวัอยา่ง
ของสญัญา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

12 การร่างสัญญาจ้างแรงงาน 
(1): องค์ประกอบของสญัญา 
เงื่อนไขและสภาพการจ้าง

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ตวัอยา่ง
ของสญัญา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

งาน  ก ารค ้ าป ระกัน  ก าร
ทดลองงาน ค่าตอบแทน 

13 การร่างสัญญาจ้างแรงงาน 
(2): การเลกิจา้ง การระงบัขอ้
พิ พ าท ท า งแ ร ง ง าน  ข้ อ
สญัญาทีม่ลีกัษณะพเิศษของ
สญัญาจ้างแรงงาน ประเด็น
ปั ญ ห าท า ง ก ฎ ห ม า ย ที่
เกีย่วขอ้ง 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

14 ขอ้สญัญาไมเ่ป็นธรรม 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / ค า
พพิากษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

15 สรปุการร่างสญัญาจา้ง
แรงงาน 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ  อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

16 - สอบปลายภาค -    
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
 

2.2.3.1 
 

การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน การ
เขา้หอ้งเรยีนสม ่าเสมอ และการ
เสนอรายงาน 

1-16 30 

2 2.2.3.2 สอบกลางภาค 8 30 
3 2.2.3.2 สอบปลายภาค 16 40 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้ 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

      1. อธกึ อศัวานนัท.์ เจรจาและรา่งสญัญาธุรกจิ. ส านกัพมิพว์ญิญชูน: กรงุเทพ, 2555  
      2. เกษมสนัต ์วลิาวรรณ. ค าอธบิายกฎหมายแรงงาน. ส านกัพมิพว์ญิญชูน : กรงุเทพ, 2556 
      3. เบญ็จวรรณ บุญใจเพช็ร. รวมกฎหมายเพื่องานบรหิารทรพัยากรบุคคล. ส านักพมิพ ์เอช อาร ์
เซน็เตอร ์: กรงุเทพฯ, 2551  

 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
        เวบ็ไซตค์น้ค าพพิากษาฎกีา http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp 
 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. ผูส้อนจะอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึขอบเขตการเรยีนการสอน และจดุมุง่หมายของรายวชิา 
2. ใหน้กัศกึษาประเมนิการสอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยั 
3. สอบถามถงึความเขา้ใจของนกัศกึษาทุกครัง้หลงัเลกิเรยีน 
 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
           ผูส้อนประเมนิการสอนของตนเองโดยผ่านการสอบถามนักศกึษา และวเิคราะห์ผลการเรยีนของ
นกัศกึษา 
 
3. การปรบัปรงุการสอน  
            ผู้สอนจะน าเอาความคดิเหน็ที่ได้รบัจากการสอบถามนักศกึษาหลงัเลกิเรยีน และประเมนิการ
สอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยัไปสรุปจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง เพื่อปรบัปรุงเนื้อหา
และวธิกีารสอนในรายวชิาครัง้ต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
มเีกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผู้เลือกข้อสอบ 
รวมทัง้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
มาตรฐานวชิาการพจิารณารบัรอง 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

ผูส้อนจะไดน้ าขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษามาประมวล เพื่อปรบัปรงุการเรยีนการสอน ทัง้ดา้นเน้ือหา  
และวธิกีารเรยีนการสอน เพื่อปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัศกึษาในรุ่นต่อไป 

 
 

 


