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รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 
 

  □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป) 

หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
........../............/........... 

 

 

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 

 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ ) 

  รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
........./............/........... 

   

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ อื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 



  

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา
กฎหมายแรงงาน รหัสวิชา 20001-1004 จัดทำขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วิชากฎหมายแรงงาน  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 วัน  18  ชั่วโมง เนื้อหา
ภายในแบงออกเปน 8 หนวย  ประกอบดวย สัญญาจางแรงงาน หลักกฎหมายคุมครองแรงงาน การ
คุมครองแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก วันหยุด และวันลาของลูกจาง คาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย 
หลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ หลักกฎหมายประกันสังคม กฎหมายอุตสาหกรรมดานการผลิตและ
บริการ 
 ผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดเนนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผูเรียน และหวังวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอนเปนอยางดีย่ิง  หากครูผูสอนนำแผนการการจัดการเรียนรูเลมนี้ไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนมีขอเสนอแนะประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูดวย  จักเปน
พระคุณอยางย่ิง 
  

 
 

อุษา  ไชยบุรินทร 
 ผูจัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริง 
สวนท่ี 1 รายวิชา 

1. ช่ือวิชา กฎหมายแรงงาน  รหัสวิชา  20001 - 1004    จำนวน  1 หนวยกิต    18 ชั่วโมง 

2. คำอธิบายราวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน  
แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานภาค
ธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม  
 

3. จุดประสงครายวิชา 
  3.1  เขาใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของดานแรงงาน 
 3.2  เขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน 

3.3  เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีตอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
 4.1 แสดงความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน 
 4.2 ปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๕. การวิเคราะหหลักสูตร 

 
  

 
6. กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
 

หนวยการเรียนรู 
(จำนวนช่ัวโมง) 

จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 

หนวยท่ี 1.สัญญาจางแรงงาน 
(2ชม.) 

1.1 ลักษณะสำคัญของสัญญาจาง
แรงงาน 
1.2 แบบของสัญญาจางแรงงาน 
1.3 สิทธิ หนาท่ีของนายจางและ
ลูกจาง 
1.4 ความระงับแหงสัญญาจาง

1.1 อธิบายลักษณะสำคัญของ
สัญญาจางแรงงานได 
1.2 อธิบายไดวาสัญญาจาง
แรงงานตองทำตามแบบเสมอ
หรือไม 
1.3 อธิบายถึงสิทธิและหนาท่ีของ
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สัญญาจางแรงงาน 1 1 1 0 0 0 5 5 13 5 12  

หลักกฎหมายคุมครองแรงงาน 2 2 3 0 0 0 5 5 17 1 12  

การคุมครองแรงงานหญิงและแรงงาน
เด็ก 

1 2 4 0 0 0 4 4 15 4 8  

วันหยุดและวันลาของลูกจา 1 1 2 0 0 0 4 4 12 7 8  

คาจาง ลวงเวลา คาชดเชย 2 2 1 0 0 0 4 4 13 6 10  

หลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ 1 4 2 0 0 0 4 4 15 2 10  

หลักกฎหมายประกันสังคม 2 2 3 0 0 0 4 4 15 3 8  

กฎหมายอุตสาหกรรมดานการผลิตและ
บริการ 

                    4  

รวม 
10 14 16 0 0 0 

30 30 100 
  68  

40      

ความสำคัญ 1 2 3        



  

แรงงาน 
1.5 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

นายจางและลูกจางได 
1.4 อธิบายถึงการระงับและเลิก
สัญญาจางแรงงานได 
1.5 สามารถทำสัญญาจาง
แรงงาน  และนำความรูท่ีศึกษา
เก่ียวกับสัญญาจางแรงงานไป
แกปญหาในการดำรงชวีิต
ประจำวัน และในงานอาชีพธุรกิจ
ได 

หนวยท่ี 2. หลักกฎหมายคุมครอง
แรงงาน (1ชม.) 

2.1 บทนำ 
2.2 หลักกฎหมายและวัตถุประสงค
การคุมครองแรงงาน 
2.3 ความหมายของคำวานายจาง
และลูกจาง 
2.4 ขอบเขตการใชกฎหมาย
คุมครองแรงงาน 
2.5 ขอหามและขอปฏิบัติของ
นายจางท่ีมีตอลกูจาง 
2.6 การใชแรงงานท่ัวไป 
2.7 สวสัดิการแรงงาน 
2.8 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 
 

2.1 อธิบายความหมายของคำวา
แรงงานและหลักกฎเกณฑ
คุมครองแรงงานได 
2.2 อธิบายวัตถุประสงค
กฎหมายคุมครองแรงงานได 
2.3 อธิบายความหมายของคำวา
นายจางและลูกจางตามกฎหมาย
แรงงานนี้ได 
2.4 เขาใจและอธิบายขอหาม
และขอปฏิบัติของนายจางท่ีมีตอ
ลูกจาง การใชแรงงานท่ัวไปและ
การจัดใหมีสวัสดิการแรงงานได 
2.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษา
ไปแกปญหาในการดำรงชีพ
ประจำวันและในงานอาชีพธุรกิจ
ได 

หนวยท่ี 3. การคุมครองแรงงาน
หญิงและแรงงานเด็ก 
(2ชม.) 

3.1 การคุมครองการใชแรงงานหญิง 
3.2 การคุมครองการใชแรงงานเด็ก 
3.3 ขอหามจางหรือใชแรงงานเด็ก
โดยเด็ดขาด 
3.4 ขอจำกัดในการจางแรงงานเด็ก 
3.5 สิทธิแรงงานเด็ก 
3.6 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา

3.1 อธิบายสภาพท่ัวไปการใช
แรงงานหญิงได 
3.2 อธิบายคำวาแรงงานเด็กและ
ขอจำกัดในการใชแรงงานเด็กได 
3.3 อธิบายงานท่ีอาจเปน
อันตรายตอแรงงานหญิงและ
แรงงานเด็กได 
3.4 อธิบายสิทธิของหญิงมีครรภ
และสิทธิของแรงงานเด็กได 
3.5 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไป



  

เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

แกปญหาในการดำรงชีพ
ประจำวันและในงานอาชีพธุรกิจ
ได 

หนวยท่ี 4. วันหยุด และวันลา ของ
ลูกจาง (2ชม.) 

4.1 วันหยุดของลูกจาง 
4.2 วันลาของลูกจาง 
4.3 กฎกระทรวงคุมครองแรงงาน 
4.4 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

4.1 เขาใจและอธิบายเรื่อง
วันหยุดของลูกจางไดวา มีก่ี
ประเภท แตละประเภทมี
หลักเกณฑอยางไรบาง 
4.2 เขาใจเรื่องวันลาของลูกจาง
ไดวา  มีวันลาอะไรบาง สามารถ
อธิบายวันลาแตละอยางได 
4.3 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไป
แกปญหาการดำรงชีวิตประจำวัน
และใชในงานอาชพีธรุกิจได 
 

หนวยท่ี 5. คาจาง คาลวงเวลา 
คาชดเชย (2ชม.) 

5.1 คาจาง 
5.2 คาจางทำงานวันหยุด 
5.3 การทำงานลวงเวลา 
5.4 คาชดเชย 
5.5 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

5.1 เขาใจและสามารถอธิบาย 
ความหมาย คำวา คาจาง คา
ลวงเวลา และคาชดเชยได 
5.2 อธิบายคาจางทำงานปกติ 
คาจางทำงานวันหยุดได 
4.3 อธิบายคาจางทำงาน
ลวงเวลาได 
5.4 อธิบายการจายคาชดเชย 
การจายคาชดเชยพิเศษและ
สาเหตุท่ีนายจางไมตองจาย
คาชดเชยได 
5.5 นำความรูท่ีไดศึกษาไป
แกปญหาการดำรงชีพและอาชีพ
ธุรกิจได 

หนวยท่ี 6. หลักกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ องคการฝายนายจางและ
ฝายลูกจาง (2ชม.) 

5.1 ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ 
5.2 ขอบเขตการใช พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ 

4.1 อธิบายหลักกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ และขอบเขตการใช
กฎหมายแรงงานสัมพันธได 
4.2 เขาใจคำวาสภาพการจาง



  

5.3 สภาพการจาง 
5.4 องคการฝายนายจาง 
5.5 องคการฝายลูกจาง 
5.6 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

และขอตกลงเก่ียวกับสภาพการ
จางได 
4.3 อธิบายเหตุผลความสำคัญใน
การจัดตั้งองคการฝายนายจาง
และฝายลูกจางได 
4.4 อธิบายหนาท่ีขององคการ
ฝายนายจางและองคการฝาย
ลูกจาง แตละระดับได 
4.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษา
ไปแกไขปญหาการดำรงชีพ
ประจำวัน และในงานอาชีพธุรกิจ 

หนวยท่ี 7.หลักกฎหมาย
ประกันสังคม  (1ชม.) 

7.1 วัตถุประสงค และขอบเขตการ
ใชพระราชบัญญัติประกันสังคม 
7.2 สำนักงานประกันสังคม และ
กองทุนประกันสังคม 
7.3 ผูประกันตน 
7.4 การข้ึนทะเบียนประกันตน 
7.5 เงินสมทบ 
7.6 ประโยชนทดแทน 
7.7 สิทธิของผูประกันตนในระบบ
หลังสิ้นสภาพการเปนผูประกันตน 
7.8 เงินทดแทน 
7.9 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

7.1 เขาใจและอธิบายถึงการใช
พระราชบัญญัติประกันสังคมและ
กองทุนประกันสังคมได 
7.2 อธิบายองคการเก่ียวของ
ผูประกันตน รวมถึงการข้ึน
ทะเบียนประกันตนและเงินสมทบ
ทุนได 
7.3 อธิบายถึงประโยชนทดแทน
และสิทธิของผูประกันตนในระบบ
หลังสิ้นสภาพการเปนผูประกันตน 
7.4 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษา
ไปแกไขปญหาการดำรงชีพ 
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

หนวยท่ี 8. กฎหมายอุตสาหกรรม
ดานการผลิตและบริการ 
(2 ชม.) 

8.1 ลักษณะของกิจกรรม
อุตสาหกรรม  
8.2 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ควบคุมอุตสาหกรรมดานการผลิต
และบริการ 
8.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน 
8.4 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ควบคุมและกำกับดูแลโรงงาน

8.1 อธิบายถึงลักษณะของ
กิจกรรมอุตสาหกรรมได 
8.2 อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการควบคุมอุตสาหกรรมดาน
การผลิตและบริการได 
8.3 อธิบายความถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวของ กับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงาน 
8.4 อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของ



  

อุตสาหกรรม 
8.5 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

กับการควบคุมและกำกับดูแล
โรงงานได 
8.5 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไป
แลว แกปญหาการดำรงชีวิต
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 



  

7.เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูสภาจรงิ    

    7.1 เกณฑการแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 50 ผานเกณฑการประเมนิ 

 

หนวยท่ี 
ทดสอบ (พุทธ

พิสัย) 
ผลงาน/ปฏบิัติงาน  

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) รวม 

รอยละ 50  ของ
คะแนนเต็ม 

1 7 2 4 13 6.5 

2 7 1 3 11 5.5 

3 7 2 3 12 6 

4 7 2 4 13 6.5 

5 7 2 4 13 6.5 

6 7 2 4 13 6.5 

7 7 2 4 13 6.5 

8 6 2 4 12 6 

รวม 55 15 30 100 50 

      
 
พุทธพิสัย         55 คะแนน 
 ทดสอบระหวางภาคเรียน    25 คะแนน   
 ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน   30 คะแนน   
ทักษะพิสัย        
 ทดสอบใบงาน      15 คะแนน  15 คะแนน 
จิตพิสัย       30 คะแนน  30 คะแนน 
   7.2 ผลการประเมินการเรียนรู       
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
      
 ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้       
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  70-74  ระดับผลการเรียน 3  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  65-69  ระดับผลการเรียน 2.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  60-64  ระดับผลการเรียน 2  



  

 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  55-59  ระดับผลการเรียน 1.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  50-54  ระดับผลการเรียน 1  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0  
        
  8. เครื่องมือการวัดผล         
      8.1 แบบทดสอบหลังเรียน       
      8.2 ใบงาน        
      8.3 แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค     

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สวนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรูและการประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 

 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง…..สัญญาจางแรงงาน  จำนวน  ...2...ชัว่โมง 
 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 ลักษณะสำคัญของสัญญาจางแรงงาน 

1.2 แบบของสัญญาจางแรงงาน 
1.3 สิทธิ หนาท่ีของนายจางและลูกจาง 
1.4 ระงับแหงสัญญาจางแรงงาน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 อธิบายลักษณะสำคัญของสัญญาจางแรงงานได 

2.2 อธิบายไดวาสัญญาจางแรงงานตองทำตามแบบเสมอหรือไม 
2.3 อธิบายถึงสิทธิและหนาท่ีของนายจางและลูกจางได 
2.4 อธิบายถึงการระงับและเลิกสัญญาจางแรงงานได 
2.5 สามารถทำสัญญาจางแรงงาน   และนำความรูท่ีศึกษาเก่ียวกับสัญญาจางแรงงานไปแกปญหาในการ

ดำรงชีวติประจำวัน และในงานอาชพีธุรกิจได 
 

3. เนื้อหา 
 3.1 ลักษณะสำคัญของสัญญาจางแรงงาน 

3.2 แบบของสัญญาจางแรงงาน 
3.3 สิทธิ หนาท่ีของนายจางและลูกจาง 
3.4 ความระงับแหงสัญญาจางแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1 อธิบายลกัษณะสำคัญของสัญญาจางแรงงานได 1.สามารถอธิบายลักษณะสำคัญของสัญญาจางแรงงานได 

2 อธิบายไดวาสัญญาจางแรงงานตองทำตามแบบเสมอ
หรือไม 

2.สามารถอธิบายไดวาสัญญาจางแรงงานตองทำตามแบบ
เสมอหรือไม 

3 อธิบายถึงสิทธิและหนาท่ีของนายจางและลูกจางได 3.สามารถอธิบายถึงสิทธิและหนาท่ีของนายจางและ
ลูกจางได 

4 อธิบายถึงการระงับและเลิกสัญญาจางแรงงานได 4.สามารถอธิบายถึงการระงับและเลิกสัญญาจางแรงงาน
ได 

5 สามารถทำสัญญาจางแรงงาน  และนำความรูท่ีศึกษา
เก่ียวกับสัญญาจางแรงงานไปแกปญหาในการดำรงชีวิต
ประจำวัน และในงานอาชพีธุรกิจได 

 5.สามารถทำสญัญาจางแรงงาน  และนำความรูท่ีศึกษา
เก่ียวกับสัญญาจางแรงงานไปแกปญหาในการดำรงชวีิต
ประจำวัน และในงานอาชีพธุรกิจได 

 
5 กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครือ่งมือและวิธีการวัดผล 

1/2 แนะนำรายวิชา จุดประสงคการ
เรียนรู การวัดผลประเมินผล 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึง สัญญาจางแรงงาน 
 

ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1.ลักษณะสำคัญของสัญญาจาง
แรงงาน 
2.แบบของสัญญาจางแรงงาน 
3 สิทธิ หนาท่ีของนายจางและ
ลูกจาง 
4 ความระงับแหงสัญญาจาง
แรงงาน 
 
 
 

1.เอกสารประกอบ
วิชากฎหมายแรงงาน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  

Power Point 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



  

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/
แบบฝกปฏิบัติเรื่องสัญญาจาง
แรงงาน 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    13  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรยีน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 



  

 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 

8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 1 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1.   การจางแรงงานตองทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ จึงจะเปนสัญญาจางแรงงานท่ีสมบูรณ 
      ก.   ตองทำเปนหนังสือสัญญาตอกัน   ข. ตองมีขอตกลงกันดวยวาจา 
      ค.   ตองทำเปนหนังสือสัญญา และมีรับรองทายสัญญา      
  ง.   จะตกลงกันดวยวาจาหรือทำเปนหนังสือสัญญาก็ใชได 
2.   ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของสัญญาจางแรงงาน คือขอใด 
      ก. งานท่ีทำตองสำเร็จออกมาเปนผลงาน   ข. ลูกจางมีอิสระในการทำงาน 
      ค. ลูกจางตองฟงคำสั่ง คำแนะนำจากนายจาง ง. วัตถุแหงสัญญา คือ การสงมอบงานท่ีทำใหนายจาง  
3. งานทีลูกจางทำอันถือไดวาเปนการจางแรงงานนั้นมีลักษณะในขอใด 
  ก. ตองใชแรงงานมองเห็นเปนวัตถุหรือรูปราง เชน สรางบาน   
   ข. ตองใชแรงงานมองเห็นเปนผลงานออกมา เชน การขับรถ 
  ค. ตองใชสมองใหเห็นผลงานออกมา เชน สืบหาของหาย   
      ง. การใชแรงงานหรือใชสมองเปนผลงานออกมา ก็เปนการจางแรงงานได 
4.   หลักกฎหมายคุมครองแรงงานมีไวเพ่ือ 
      ก. จัดระเบียบของสังคม ในการจางงานและใชแรงงาน 
   ข. จัดระเบียบของสังคม ในการควบคุมนายจาง 
       ค. จัดระเบียบสังคม ในการควบคุมลูกจาง 
  ง.  ถูกทุกขอ 
5.   ขอบเขตของกฎหมายคุมครองแรงงาน ไมครอบคลุมหรือใชบังคับไปถึงในขอใด 
     ก. ไมครอบคลุมถึงลูกจางทำงานบาน  ข. ไมครอบคลุมถึงลูกจางในหางสรรพสินคา 
 ค. ไมครอบคลุมถึงลูกจางในโรงพยาบาลเอกชน ง. ถูกทุกขอ 
6.  งานใดตอไปนี้ถือวาเปนงานอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจางตามท่ีกฎหมายกำหนด 
      ก. งานประกอบอะไหลวิทยุ                                    
 ข. งานเย็บปกเขาเลมหนังสือ  
      ค. งานเชื่อมมาหมุนสนามเด็กเลน   
 ง. งานขุดดินวางทอระบายน้ำ  
7.   การท่ีนายจางใหลูกจางทำงานลวงหนาเวลาหลังเลิกงานปกติ โดยหลักท่ัวไปแลวนายจางควรปฏิบัติใหถูกตอง
ในขอใด 

ก. วางระเบียบลวงหนา ประกาศกำหนดใหลูกจางทราบ 
ข. นายจางสามารถกำหนดใหลูกจางทำงานลวงเวลาไดเสมอ 
ค. สอบถามลูกจางกอนวามีงานปกติคางอยูหรือไม 
ง. สอบถามลูกจางกอนวาตกลงทำงานลวงเวลาในครั้งนั้น 

8.  ในเวลาทำงานปกติ วันหนึ่งลูกจางมีสิทธิพักระหวางทำงานดังนี้ 
ก. ทำงานหนึ่งชั่วโมง พักได 10 นาที 



  

ข. ทำงานมาแลวจำนวน 4 ชั่วโมง ตองไดพัก 1 ชั่วโมง 
ค. มีเวลาพักระหวางทำงานวันหนึ่งไมนอยกวา 1 ชั่วโมง  หลังจากทำงานมาแลวไมเกิน 5 ชั่วโมง 
ง. ถูกทุกขอ 

9.  ลักษณะของงานท่ีถือวาหากใชแรงงานหญิงทำงานแลวนาจะเกิดอันตรายตอรางกายได คือขอใด 
 ก. งานผลิตอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร   ข. งานผลิตอุปกรณไฟฟา 
 ค. งานผลิตอุปกรณเครื่องเงิน   ง. งานผลิตดอกไมไฟ 
10.   กฎหมายหามมิใหหญิงมีครรภ ยก แบก หาม ทูน ลาก ของหนักเกินกวาดังนี้ 
 ก. มิใหมีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม   ข. มิใหมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรมั 
 ค. มิใหมีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม   ง. มิใหมีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง…..หลักกฎหมายคุมครองแรงงาน   จำนวน...2...ชัว่โมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 บทนำ 

1.2 หลักกฎหมายและวัตถุประสงคการคุมครองแรงงาน 
1.3 ความหมายของคำวานายจางและลูกจาง 
1.4 ขอบเขตการใชกฎหมายคุมครองแรงงาน 
1.5 ขอหามและขอปฏิบัติของนายจางท่ีมีตอลูกจาง 
1.6 การใชแรงงานท่ัวไป 
1.7 สวสัดิการแรงงาน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.8 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 อธิบายความหมายของคำวาแรงงานและหลักกฎเกณฑคุมครองแรงงานได 

2.2 อธิบายวัตถุประสงคกฎหมายคุมครองแรงงานได 
2.3 อธิบายความหมายของคำวานายจางและลูกจางตามกฎหมายแรงงานนี้ได 
2.4 เขาใจและอธิบายขอหามและขอปฏิบัติของนายจางท่ีมีตอลูกจาง การใชแรงงานท่ัวไปและการจัดใหมี

สวัสดิการแรงงานได 
2.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกปญหาในการดำรงชีพประจำวันและในงานอาชีพธุรกิจได 

 

3. เนื้อหา 
 3.1 บทนำ 

3.2 กกฎหมายและวัตถุประสงคการคุมครองแรงงาน 
3.3 ความหมายของคำวานายจางและลูกจาง 
3.4 ขอบเขตการใชกฎหมายคุมครองแรงงาน 
3.5 ขอหามและขอปฏิบัติของนายจางท่ีมีตอลูกจาง 
3.6 การใชแรงงานท่ัวไป 
3.7 สวสัดิการแรงงาน 

 
 
 
 
 
 



  

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1 อธิบายความหมายของคำวาแรงงานและหลักกฎเกณฑ
คุมครองแรงงานได 

1.สามารถอธิบายความหมายของคำวาแรงงานและหลัก
กฎเกณฑคุมครองแรงงานได 

2 อธิบายวัตถุประสงคกฎหมายคุมครองแรงงานได 2.สามารถอธิบายวัตถุประสงคกฎหมายคุมครองแรงงานได 
3 อธิบายความหมายของคำวานายจางและลูกจางตาม
กฎหมายแรงงานนี้ได 

3.สามารถอธิบายความหมายของคำวานายจางและลูกจาง
ตามกฎหมายแรงงานนี้ได 

4 เขาใจและอธิบายขอหามและขอปฏิบัติของนายจางท่ีมี
ตอลูกจาง การใชแรงงานท่ัวไปและการจัดใหมีสวัสดิการ
แรงงานได 

4.สามารถเขาใจและอธิบายขอหามและขอปฏิบัติของ
นายจางท่ีมีตอลูกจาง การใชแรงงานท่ัวไปและการจัดใหมี
สวัสดิการแรงงานได 

5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกปญหาในการดำรง
ชีพประจำวันและในงานอาชพีธุรกิจได 

5.สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกปญหาในการดำรงชีพ
ประจำวันและในงานอาชีพธุรกิจได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

1/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึง หลกักฎหมาย
คุมครองแรงงาน 
 

ข้ันศึกษาขอมูล ( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 บทนำ 
2 หลักกฎหมายและวัตถุประสงค
การคุมครองแรงงาน 
3 ความหมายของคำวานายจาง
และลูกจาง 
4 ขอบเขตการใชกฎหมาย
คุมครองแรงงาน 
5 ขอหามและขอปฏิบัติของ
นายจางท่ีมีตอลูกจาง 
6 การใชแรงงานท่ัวไป 
7 สวัสดิการแรงงาน 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

1.เอกสารประกอบ
วิชากฎหมายแรงงาน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  

Power Point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



  

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/
แบบฝกปฏิบัติเรื่องหลักกฎหมาย
คุมครองแรงงาน 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล( PROGRESS 
) 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     3  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    11  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 



  

 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 

8 บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 2 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1.  คำวาแรงงานเด็ก ตามพระราชบัญญัติกฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุระหวาง
ในขอใด 
ก. อายุระหวาง 7 ป แตไมถึง 15 ป  ข. อายุระหวาง 7 ป แตไมถึง 20 ป  
ค. อายุตั้งแต 15 ป แตไมถึง 18 ป ง. อายุตั้งแต 15 ป แตไมถึง 20 ป 

2.   กฎหมายหามมิใหนายจางทำการจางเด็กอายุต่ำกวาก่ีปเปนลูกจาง 
ก. ต่ำกวา 13 ป  ข. ต่ำกวา 15 ป 
ค. ต่ำกวา 17 ป  ง. ต่ำกวา 18 ป 

3.   หลักท่ัวไปแลวหามมิใหใชแรงงานเด็กทำงานระหวางเวลาเทาใด 
 ก.  ระหวางเวลา 18.00 นาิกา ถึง  22.00 นาิกา 
 ข. ระหวางเวลา 22.00 นาิกา ถึง  24.00 นาิกา 
 ค. ระหวางเวลา 22.00 นาิกา ถึง  06.00 นาิกา    
 ง. ระหวางเวลา 24.00 นาิกา ถึง  06.00 นาิกา 
4.  การจางแรงงานเด็ก กฎหมายบังคับใหนายจางมีหนาท่ีตองปฏิบัติในขอใด 

ก. แจงใหผูปกครองเด็กมาทำสัญญาการจางงาน 
ข. แจงใหพอแมของเด็กมาทำสัญญาค้ำประกันการทำงาน 
ค. แจงการจางลูกจางแรงงานเด็กตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน 
ง. แจงการจางลูกจางแรงงานเด็กตอพนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน 

5.   วันหยุดพักผอนประจำป ลูกจางท่ีมีสิทธิลาหยุดพักผอนไดคือ 
ก. ลูกจางทำงานมาแลวครบ 6 เดือน 
ข. ลูกจางทำงานมาแลวครบ 8 เดือน 
ค. ลูกจางทำงานติดตอกันมาแลวครบ 10 เดือน 
ง. ลูกจางทำงานติดตอกันมาแลวครบ 1 ป  

6.   สิทธิหยุดพักผอนประจำปของลูกจาง มีจำนวนในขอใด 
ก. จำนวน 6 วันทำงาน   ข. จำนวนไมนอยกวา 6 วันทำงาน 
ค. จำนวน 10 วันทำงาน   ง. จำนวนไมนอยกวา 10 วันทำงาน 

7. วันหยุดตามประเพณี หมายความถึงวันหยุดในขอใด 
ก. วันหยุดเสาร-อาทิตย    
ข. วันหยุดประจำ คือ วันอาทิตย 
ค. วันหยุดของทางราชการประจำป ท่ีคณะรัฐมนตรีประกาศ    
ง. ถูกทุกขอ 

8. ระหวางลูกจางลาปวย นายจางตองจายคาจางใหลูกจางดวย แตมีหลักเกณฑอยางไร 
  ก. ปหนึ่งจะไดรับไมเกิน 60 วัน 
 ข. ปหนึ่งจะไดรับไมเกิน 30 วัน 



  

  ค. ปหนึ่งจะไดรับไมเกิน 60 วัน เฉพาะท่ีมีใบรับรองแพทย 
 ง. ปหนึ่งจะไดรับไมเกิน 45 วัน เฉพาะท่ีมีใบรับรองแพทย 
9.  คำวา “คาทำงานในวันหยุด” คือ เงินท่ีนายจางจายใหลูกจางในขอใด 

ก. เพ่ือตอบแทนการทำงานในวันหยุด  ข.  เพ่ือตอบแทนการทำงานนอกเวลาในวันปกติ 
ค. เพ่ือตอบแทนการทำงานลวงเวลาหลังเลิกงาน  ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 

10.   คำวา “คาลวงเวลา” คือ เงินท่ีนายจางจายใหลูกจางตอบแทนการทำงานในขอใด 
ก. การทำงานนอกเวลาขณะพัก  ข.  การทำงานนอกเวลาจากการทำงานปกติ 
ค. การทำงานในวันหยุด  ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 

 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 หนวยการเรียนรูท่ี 3 การคุมครองแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก  จำนวน...3...ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 การคุมครองการใชแรงงานหญิง 

1.2 การคุมครองการใชแรงงานเด็ก 
1.3 ขอหามจางหรือใชแรงงานเด็กโดยเด็ดขาด 
1.4 ขอจำกัดในการจางแรงงานเด็ก 
1.5 สิทธิแรงงานเด็ก 

ดานคุณธรรม จรยิธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 อธิบายสภาพท่ัวไปการใชแรงงานหญิงได 

2.2 อธิบายคำวาแรงงานเด็กและขอจำกัดในการใชแรงงานเด็กได 
2.3 อธิบายงานท่ีอาจเปนอันตรายตอแรงงานหญิงและแรงงานเด็กได 
2.4 อธิบายสิทธิของหญิงมีครรภและสิทธิของแรงงานเด็กได 
2.5 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไปแกปญหาในการดำรงชีพประจำวันและในงานอาชีพธุรกิจได 

3. เนื้อหา 
 3.1 การคุมครองการใชแรงงานหญิง 

3.2 การคุมครองการใชแรงงานเด็ก 
3.3 ขอหามจางหรือใชแรงงานเด็กโดยเด็ดขาด 
3.4 ขอจำกัดในการจางแรงงานเด็ก 
3.5 สิทธิแรงงานเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1 อธิบายสภาพท่ัวไปการใชแรงงานหญิงได 1.สามารถอธิบายสภาพท่ัวไปการใชแรงงานหญิงได 
2 อธิบายคำวาแรงงานเด็กและขอจำกัดในการใช
แรงงานเด็กได 

2.สามารถอธิบายคำวาแรงงานเด็กและขอจำกัดในการ
ใชแรงงานเด็กได 

3 อธิบายงานท่ีอาจเปนอันตรายตอแรงงานหญิงและ
แรงงานเดก็ได 

3.สามารถอธิบายงานท่ีอาจเปนอันตรายตอแรงงาน
หญิงและแรงงานเด็กได 

4 อธิบายสิทธิของหญิงมีครรภและสิทธิของแรงงานเด็ก
ได 

4.สามารถอธิบายสิทธิของหญิงมีครรภและสิทธิของ
แรงงานเด็กได 

5 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไปแกปญหาในการดำรงชีพ
ประจำวันและในงานอาชีพธรุกิจได 

5.สามารถนำความรูท่ีศึกษาไปแกปญหาในการดำรงชีพ
ประจำวันและในงานอาชีพธุรกิจได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

2/3 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึง การคุมครอง
แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก 
 

ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 การคุมครองการใชแรงงาน
หญิง 
2 การคุมครองการใชแรงงาน
เด็ก 
3 ขอหามจางหรือใชแรงงานเด็ก
โดยเด็ดขาด 
4 ขอจำกัดในการจางแรงงาน
เด็ก 
5 สิทธิแรงงานเด็ก 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/

1.เอกสารประกอบ
วิชากฎหมายแรงงาน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  

Power Point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



  

แบบฝกปฏิบัติเรื่องการคุมครอง
แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     3  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    12  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 



  

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 

8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 3 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1.  คณะกรรมการคาจาง เพ่ือกำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำท่ีลูกจางควรจะไดรับ จะมีผูแทนฝายนายจางและฝาย
ลูกจางรวมเปนคณะกรรมการฝายละก่ีคน 

ก. ฝายละ 2 คน  ข.  ฝายละ 3 คน 
ค. ฝายละ 4 คน  ง.  ฝายละ 5 คน 

2.  คาชดเชย หมายความวาอยางไร 
ก. เงินหรือสิ่งของท่ีนายจางชดเชยเปนคาสินไหมใหลูกจาง   
ข. เงินหรือสิ่งของท่ีนายจางชดเชยเปนการทดแทนคาจาง 
ค. เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในการแกปญหา    
ง.  เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเม่ือเลิกจาง 

3.  เม่ือมีการจางแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ มีสวนเขามาบังคับใชกับการจางแรงงานในขอใด 
ก. การจางแรงงานในการประกอบกิจการท่ัวๆ ไป  ข.  การจางแรงงานในราชการสวนกลาง 



  

ค. การจางแรงงานในราชการสวนภูมิภาค   ง.  การจางแรงงานในราชการสวนทองถ่ิน 
4. ในภาพรวมของกฎหมายแรงงานสัมพันธ กำหนดแนวทางปฏิบัติไวเพ่ือวัตถุประสงคใด 
 ก. เพ่ือสิทธิ หนาท่ีและผลประโยชนการทำงานของลูกจาง    
 ข. เพ่ือสิทธิ หนาท่ีและผลประโยชนการทำงานของนายจาง 
      ค. เพ่ือสิทธิ หนาท่ีและผลประโยชนการทำงานตามสภาพท่ีเปนจริง 
  ง. เพ่ือสิทธิ หนาท่ีและผลประโยชนการทำงานของนายจางและลูกจาง        
5. กฎหมายกำหนดใหสถานประกอบกิจการท่ัวไปจะตองจัดใหมีขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางไวเม่ือนายจางมี
ลูกจางก่ีคน 

ก. มีจำนวนตั้งแต 1  คนข้ึนไป 
ข. มีจำนวนตั้งแต 5  คนข้ึนไป 
ค. มีจำนวนตั้งแต 10  คนข้ึนไป 
ง. มีจำนวนตั้งแต 20  คนข้ึนไป 

6.  องคการฝายนายจาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กำหนดตามลำดับดังนี้ 
ก.  สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคการนายจาง 
ข.  สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคการลูกจาง 

 ค.  สหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน สภาองคการนายจาง   
 ง. สหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง 
7.  องคกรท่ีเก่ียวของกับการระงับขอพิพาทแรงงาน ซ่ึงประกอบดวย 3 ฝาย คือ ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และ
จากฝายรัฐบาล มารวมเปนคณะกรรมการ คือขอใด 
 ก. คณะกรรมการองคการลูกจาง  ข. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 

ค. คณะกรรมการลูกจาง  ง. คณะกรรมการนายจาง 
 

8. คณะกรรมการท่ีทำหนาท่ีเก่ียวกับดานแรงงานสัมพันธ เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแรงงานในกิจการสำคัญ และ
วินิจฉัยชี้ขาดคำรองของลูกจางเก่ียวกับการกระอันไมเปนธรรมของนายจาง คือขอใด 
 ก. คณะกรรมการองคการลูกจาง 

 ข. คณะกรรมการสหภาพแรงงาน 
 ค. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
 ง. คณะกรรมการลูกจาง 

9.  พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน เปนพนักงานท่ีแตงตั้งมาจากขอใด 
 ก. ฝายนายจางแตงตั้ง  ข. ฝายลูกจางแตงตั้ง 

 ค. ฝายนายจางและลูกจางรวมกันแตงตั้ง  ง. กระทรวงแรงงานแตงตั้ง 
10.  ผูแตงตั้งผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน คือขอใด 
 ก. ผูแทนของกรมแรงงานตั้งข้ึน  ข. นายจางและลูกจางรวมกันตั้งข้ึน 

 ค. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธตั้งข้ึน  ง. ไมมีขอใดถูก 
 
 



  

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 หนวยการเรียนรูท่ี  4 เรื่อง วันหยุด และวันลาของลูกจาง  จำนวน...2...ชัว่โมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 วันหยุดของลูกจาง 

1.2 วันลาของลูกจาง 
1.3 กฎกระทรวงคุมครองแรงงาน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 เขาใจและอธิบายเรื่องวันหยุดของลูกจางไดวา มีก่ีประเภท แตละประเภทมีหลักเกณฑอยางไรบาง 

2.2 เขาใจเรื่องวันลาของลูกจางไดวา  มีวันลาอะไรบาง สามารถอธิบายวันลาแตละอยางได 
2.3 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไปแกปญหาการดำรงชีวิตประจำวันและใชในงานอาชีพธุรกิจได 

 

3. เนื้อหา 
3.1 วันหยุดของลูกจาง 
3.2 วันลาของลูกจาง 
3.3 กฎกระทรวงคุมครองแรงงาน 

 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1 เขาใจและอธิบายเรื่องวันหยุดของลูกจางไดวา มีก่ี
ประเภท แตละประเภทมีหลักเกณฑอยางไรบาง 

1.สามารถเขาใจและอธิบายเรื่องวันหยุดของลูกจางได
วา มีก่ีประเภท แตละประเภทมีหลักเกณฑอยางไรบาง 

2 เขาใจเรื่องวันลาของลูกจางไดวา  มีวันลาอะไรบาง 
สามารถอธิบายวันลาแตละอยางได 

2.สามารถเขาใจเรื่องวันลาของลูกจางไดวา  มีวันลา
อะไรบาง สามารถอธิบายวันลาแตละอยางได 

3 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไปแกปญหาการดำรงชีวิต
ประจำวันและใชในงานอาชีพธุรกิจได 

3.สามารถนำความรูท่ีศึกษาไปแกปญหาการดำรงชีวิต
ประจำวันและใชในงานอาชีพธุรกิจได 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

2/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึง วันหยุด และวันลา
ของลูกจาง  
 

ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 วันหยุดของลูกจาง 
2 วันลาของลูกจาง 
3 กฎกระทรวงคุมครองแรงงาน 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/
แบบฝกปฏบิัติเรื่องวันหยุด และวัน
ลาของลูกจาง  
 

ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

1.เอกสารประกอบ
วิชากฎหมายแรงงาน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  

Power Point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 

 
 
 
 



  

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    13  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 4 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1.  ลูกจางไมตองข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตน คือขอใด 
 ก. ลูกจางทำงานในรานขายหนังสือ  ข. ลูกจางทำงานในโรงอิฐ 
 ค. ลูกจางทำงานเปนแมบานของบานพัก  ง. ลูกจางทำงานเปนพนักงานบัญชีของบริษัท 
2. กฎหมายประกันสังคม กำหนดใหลูกจางมีอายุระหวางเทาไหรตองเปนผูประกันตน 

  ก. ตั้งแต 20 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
  ข. ตั้งแต 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
  ค. ไมต่ำกวา 15 ป และไมเกิน 60 ปบรบิูรณ 
  ง. ไมต่ำกวา 17 ป และไมเกิน 70 ปบริบูรณ 

3.  เงินสมทบไดมาจาก 3 ทาง คือขอใด 



  

 ก. จากผูประกันตน นายจาง และลูกจาง 
 ข. จากผูประกันตน นายจาง และผูบริจาค 
 ค. จากผูประกันตน นายจาง และรัฐบาล   
 ง. จากผูประกันตน นายจาง และผูจัดการ 

4. อัตราเงินสมทบท่ีนายจางและลูกจางจายเปนรายเดือนเทากัน คิดแลวเปนรอยละเทาใดของคาจาง รายเดือน 
ลูกจาง (ผูประกันตน) 

 ก. รอยละ 3 ของคาจางรายเดือนลูกจาง  ข. รอยละ 5 ของคาจางรายเดือนลูกจาง 
 ค. รอยละ 7 ของคาจางรายเดือนลูกจาง  ง. รอยละ 8 ของคาจางรายเดือนลูกจาง 

5. ประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตายหรือคลอดบุตรของผูประกันตน ผูออกเงิน
สมทบหรือจายเงินสมทบ เทาๆ กันไดแกขอใด 
     ก. รัฐบาล และนายจาง      ข. รัฐบาล และลูกจาง 
     ค. นายจางและลูกจาง      ง. รัฐบาล นายจาง และลูกจาง 
6. เงินท่ีนายจางจายสมทบเขากองทุนเงินทดแทนตามท่ีกฎหมายกำหนดในพระราชบัญญัติเงินทดแทนเรียกวา
อะไร 

ก. เงินทดแทน       ข. เงินสมทบ 
ค. เงินประกันสังคม     ง. เงินคาทดแทน 

7 วัตถุประสงคของกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจายเงินทดแทนใหแกลูกจางในขอใด  
      ก.  ลูกจางเจ็บปวยเพราะอุบัติเหตุขณะขับข่ีรถจักรยานยนตมาทำงาน 
      ข. ลูกจางเจ็บปวยเพราะอุบัติเหตุเครื่องจักรในโรงงานนายจางตัดนิ้วขาดไปหนึ่งนิ้ว 
      ค. ลูกจางเจ็บปวยหรือตายเพราะอุบัติเหตุทุกกรณี      
      ง. ถูกทุกขอ 
 
 
8. คำวานายจางตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2554 

ขอใดท่ีบริษัท ก เปนนายจางตามพระราชบัญญัตินี้ 
      ก. บริษัท ก จางใหนาย ข มาเปนพนักงานขับรถของบริษัท 
      ข. บริษัท ก มอบใหบุคคลภายนอกเขามาทำงานในบริษัทใหคาจางเปนรายวัน 
      ค. บริษัท ก อนุญาตใหนาง ค เขามาขายอาหารม้ือกลางวันใหกับคนงานบริษัทเปนประจำทุกวัน                                       

       ง. บริษัท ก เปนนายจางตามพระราชบัญญัตินี้ทุกขอ 
9. พนกังานตรวจความปลอดภัย เปนตำแหนงท่ีแตงตั้งจากขอใด 
      ก. แตงตั้งมาจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน          
      ข. แตงตั้งมาจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
      ค. แตงตั้งมาจากคณะกรรมการความปลอดภัย 
      ง. แตงตั้งมาจากกองทุนความปลอดภัย 
10. กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน อาจชวยนายจางไดในกรณีขอใด 



  

      ก. ใหนายจางกูยืมเพ่ือแกไขความไมปลอดภัยหรือเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
      ข. เปนเงินทดรองจายใหนายจางแกไขปญหาในการบริหารกิจการ 
      ค. ชวยเหลือ อุดหนุนงานของนายจางในการศึกษา และวิจัย 
      ง. เปนเงินชวยเหลือ สนบัสนุนกองทุนเพ่ือความปลอดภัยใหกับนายจาง  
 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หนวยการเรียนรูท่ี  5 เรื่อง คาจาง คาลวงเวลา คาชดเชย จำนวน...2...ชัว่โมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 คาจาง 

1.2 อัตราคาจางข้ันต่ำ 
1.3 คาจางทำงานวันหยุด 
1.4 การทำงานลวงเวลา 
1.5 คาชดเชย 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยกุตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 เขาใจและสามารถอธิบาย ความหมาย คำวา คาจาง คาลวงเวลา และคาชดเชยได 

2.2 อธิบายไดวาอัตราคาจางข้ันต่ำท่ีลูกจางควรไดรับใครเปนผูกำหนดและยึดหลักขอเท็จจริงใด เขามา  
พิจารณากำหนด 

2.3 อธบิายคาจางทำงานปกติ คาจางทำงานวันหยุด คาจางทำงานลวงเวลาได 
2.4 อธิบายการจายคาชดเชย การจายคาชดเชยพิเศษและสาเหตุท่ีนายจางไมตองจายคาชดเชยได 
2.5 นำความรูท่ีไดศึกษาไปแกปญหาการดำรงชีพและอาชีพธุรกิจได 
 

3. เนื้อหา 
 3.1 คาจาง 

3.2 อัตราคาจางข้ันต่ำ 
3.3 คาจางทำงานวันหยุด 
3.4 การทำงานลวงเวลา 
3.5 คาชดเชย 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1 เขาใจและสามารถอธิบาย ความหมาย คำวา คาจาง คา
ลวงเวลา และคาชดเชยได 

1.สามารถเขาใจและสามารถอธิบาย ความหมาย คำวา 
คาจาง คาลวงเวลา และคาชดเชยได 

2 อธิบายไดวาอัตราคาจางข้ันต่ำท่ีลูกจางควรไดรับใคร
เปนผูกำหนดและยึดหลักขอเท็จจริงใด เขามาพิจารณา
กำหนด 

2.สามารถอธิบายไดวาอัตราคาจางข้ันต่ำท่ีลูกจางควรไดรับ
ใครเปนผูกำหนดและยึดหลักขอเท็จจริงใด เขามาพิจารณา
กำหนด 

3 อธิบายคาจางทำงานปกติ คาจางทำงานวันหยุด คาจาง
ทำงานลวงเวลาได 

3.สามารถอธิบายคาจางทำงานปกติ คาจางทำงานวันหยุด 
คาจางทำงานลวงเวลาได 



  

4 อธิบายการจายคาชดเชย การจายคาชดเชยพิเศษและ
สาเหตุท่ีนายจางไมตองจายคาชดเชยได 

4.สามารถอธิบายการจายคาชดเชย การจายคาชดเชยพิเศษ
และสาเหตุท่ีนายจางไมตองจายคาชดเชยได 

5 นำความรูท่ีไดศึกษาไปแกปญหาการดำรงชีพและอาชีพ
ธุรกิจได 

5.สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกปญหาการดำรงชีพและ
อาชีพธุรกิจได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

2/2 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึงทฤษฎีการผลิต 
 

ข้ันศึกษาขอมูล ( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 คาจาง 
2 อัตราคาจางข้ันต่ำ 
3 คาจางทำงานวันหยุด 
4 การทำงานลวงเวลา 
5 คาชดเชย 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/
แบบฝกปฏิบัติเรื่อง คาจาง คา
ลวงเวลา คาชดเชย 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

1.เอกสารประกอบ
วิชากฎหมายแรงงาน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  

Power Point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



  

 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    13  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 



  

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

.................................................................................................................................................................................... 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

จงตอบคำถามตอไปนี้ 

 1. อธิบายความหมายคำวา คาจาง  คาจางทำงานวันหยุด คาจางทำงานลวงเวลา 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 2. อธิบายความหมายคำวา คาชดเชย การจายคาชดเชย และขอยกเวนการจายคาชดเชย 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



  

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤตปิฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 หนวยการเรียนรูท่ี  6 เรื่อง หลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ องคการฝายนายจางและฝายลูกจาง 
 จำนวน...3...ช่ัวโมง 
 

1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 ลักษณะท่ัวไปของกฎหมายแรงงานสัมพันธ 

1.2 ขอบเขตการใช พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ 
1.3 สภาพการจาง 
1.4 องคการฝายนายจาง 
1.5 องคการฝายลูกจาง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 อธิบายหลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ และขอบเขตการใชกฎหมายแรงงานสัมพันธได 

2.2 เขาใจคำวาสภาพการจางและขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางได 
2.3 อธิบายเหตุผลความสำคัญในการจัดตั้งองคการฝายนายจางและฝายลูกจางได 
2.4 อธิบายหนาท่ีขององคกายฝายนายจางและองคการฝายลูกจาง แตละระดับได 
2.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกไขปญหาการดำรงชีพประจำวัน และในงานอาชีพธุรกิจได 
 

3. เนื้อหา 
 3.1 ลักษณะท่ัวไปของกฎหมายแรงงานสัมพันธ 

3.2 ขอบเขตการใช พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ 
3.3 สภาพการจาง 
3.4 องคการฝายนายจาง 
3.5 องคการฝายลูกจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1 อธิบายหลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ และขอบเขตการ
ใชกฎหมายแรงงานสัมพันธได 

1.สามารถอธิบายหลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ และ 
ขอบเขตการใชกฎหมายแรงงานสมัพันธได 

2 เขาใจคำวาสภาพการจางและขอตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจางได 

2.สามารถเขาใจคำวาสภาพการจางและขอตกลงเก่ียวกับ 
สภาพการจางได 

3 อธิบายเหตุผลความสำคัญในการจัดตั้งองคการฝาย
นายจางและฝายลูกจางได 

3.สามารถอธิบายเหตุผลความสำคัญในการจัดตั้งองคการฝาย
นายจางและฝายลูกจางได 

4 อธิบายหนาท่ีขององคกายฝายนายจางและองคการฝาย
ลูกจาง แตละระดับได 

4.สามารถอธิบายหนาท่ีขององคกายฝายนายจางและ
องคการฝายลูกจาง แตละระดับได 

5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกไขปญหาการดำรงชีพ
ประจำวนั และในงานอาชีพธุรกิจได 

5.สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกไขปญหาการดำรงชีพ
ประจำวัน และในงานอาชีพธุรกิจได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

3/3 ข้ันนำเขาสูบทเรยีน
(MOTIVATION) 

โดยกลาวถึง หลักกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ องคการฝายนายจางและ
ฝายลูกจาง 
 

ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ 
2 ขอบเขตการใช พ.ร.บ.แรงงาน
สมัพันธ 
3 สภาพการจาง 
4 องคการฝายนายจาง 
5 องคการฝายลูกจาง 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/
แบบฝกปฏิบัติเรื่องหลักกฎหมาย

1.เอกสารประกอบ
วิชากฎหมายแรงงาน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  

Power Point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



  

แรงงานสัมพันธ องคการฝาย
นายจางและฝายลูกจาง 
 

ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏบิัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    13  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 



  

 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 6 

  จงตอบคำถามตอไปนี้ 

 1. สภาพการจาง หมายความวาอยางไร และหัวขอเก่ียวกับสภาพการจาง ควรประกอบดวยหัวขอสำคัญ
อะไรบาง 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 



  

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

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

................................................................................................................................................................................... 
 2 ระยะเวลาขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง กฎหมายแรงงานสัมพันธ ฉบับนี้กำหนดใหสภาพการจางมีผล
ใชบังคับตอกันไวอยางไร 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 หนวยการเรียนรูท่ี  7 เรื่อง  หลักกฎหมายประกันสังคม 2. จำนวน...2..ชั่วโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
 1.2 สำนักงานประกันสังคม และกองทุนประกันสังคม 
 1.3 ผูประกันตน 
 1.4. การข้ึนทะเบียนประกันสังคม 
 1.5 เงินสมทบ 
 1.6 ประโยชนทดแทน 
 1.7 สิทธิของผูประกันตนในระบบหลังสิ้นสภาพการเปนผูประกันตน 
 1.8 เงินทดแทน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.9 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 

2. สมรรถนะประจำหนวย 

 2.1 เขาใจและอธิบายเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกันสังคมได 
2.2 อธิบายองคการท่ีเก่ียวของกับประกันสังคม และกองทุนประกันสังคมได 
2.3 เขาใจและอธิบายเก่ียวกับหลักกฎหมายของผูประกันตนได 
2.4 อธิบายข้ันตอนการข้ึนทะเบียนประกันสังคมได 
2.5 เขาใจความหมายของเงินสมทบ  
2.6 อธิบายเก่ียวกับประโยชนทดแทนได 
2.7 เขาใจสิทธิของผูประกันตนในระบบหลังสิ้นสภาพการเปนผูประกันตน 
2.8 สามารถอธิบายความหมายเงินทดแทนได 
 

  

3. เนื้อหา 
 3.1 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
 3.2 สำนักงานประกันสังคม และกองทุนประกันสังคม 
 3.3 ผูประกันตน 
 3.4. การข้ึนทะเบียนประกันสังคม 
 3.5 เงินสมทบ 
 3.6 ประโยชนทดแทน 
 3.7 สิทธิของผูประกันตนในระบบหลังสิ้นสภาพการเปนผูประกันตน 
 3.8 เงินทดแทน 
 



  

4. กำหนดเกณฑการปฏบัิติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1 เขาใจและอธิบายเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมได 

1.สามารถเขาใจและอธิบายเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมได 

2 อธิบายองคการท่ีเก่ียวของกับประกันสังคม และ
กองทุนประกันสังคมได 
 

2.สามารถอธิบายองคการท่ีเก่ียวของกับประกันสังคม 
และกองทุนประกันสังคมได 
 

3 เขาใจและอธิบายเก่ียวกับหลักกฎหมายของ
ผูประกันตนได 

3.สามารถเขาใจและอธิบายเก่ียวกับหลักกฎหมายของ
ผูประกันตนได 
 

4 อธิบายข้ันตอนการข้ึนทะเบียนประกันสังคมได 
 

4.สามารถอธิบายข้ันตอนการข้ึนทะเบียนประกันสังคม
ได 
 

5 เขาใจความหมายของเงินสมทบ  
 

5.สามารถเขาใจความหมายของเงินสมทบ  
 

6 อธิบายเก่ียวกับประโยชนทดแทนได 6.สามารถอธิบายเก่ียวกับประโยชนทดแทนได 
 

7 เขาใจสิทธิของผูประกันตนในระบบหลังสิ้นสภาพการ
เปนผูประกันตน 

7.สามารถเขาใจสิทธิของผูประกันตนในระบบหลังสิ้น
สภาพการเปนผูประกันตน 
 

8 เขาใจและอธิบายความหมายเงินทดแทนได 8.สามารถเขาใจอธิบายความหมายเงินทดแทนได 
9 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความ
ซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความรวมมือ/
ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 
 

9.สามารถแสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอ
เวลา ความซ่ือสัตย สจุริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดย
ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึง
ความถูกตองและปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

3/2 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 

โดยกลาวถึง การแจงขอเรียกรอย
และข้ันตอนการระงับขอพิพาท 
 

ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 พระราชบัญญัติประกันสังคม
ได 
2 อธิบายองคการท่ีเก่ียวของกับ
ประกันสังคม และกองทุน
ประกันสังคมได 
3 เขาใจและอธิบายเก่ียวกับหลัก
กฎหมายของผูประกันตนได 
4 อธิบายข้ันตอนการข้ึน
ทะเบียนประกันสังคมได 
5 เขาใจความหมายของเงิน
สมทบ  
6 อธิบายเก่ียวกับประโยชน
ทดแทนได 
7 เขาใจสิทธิของผูประกันตนใน
ระบบหลังสิ้นสภาพการเปน
ผูประกันตน 
8 สามารถอธิบายความหมายเงิน
ทดแทนได 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/
แบบฝกปฏิบัติเรื่องการแจงขอ
เรียกรอยและข้ันตอนการระงับ
ขอพิพาท 

1.เอกสารประกอบ
วิชากฎหมายแรงงาน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  

Power Point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



  

 

ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    13  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 
 



  

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 

8 บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 7 

  จงตอบคำถามตอไปนี้ 

 1. จงอธิบายวิธีการข้ึนทะเบียนกับประกันสังคม 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 2 อธิบายเก่ียวกับประโยชนทดแทน  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 หนวยการเรียนรูท่ี  8 เรื่อง กฎหมายอุตสาหกรรมดานการผลิตและบริการ 
 จำนวน...2...ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 เขาใจลักษณะของกิจกรรมอุตสาหกรรม  

1.2 อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมอุตสาหกรรมดานการผลิตและบริการ 
1.3 เขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

 1.4 เขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

2.1 อธิบายถึงลักษณะของกิจกรรมอุตสาหกรรมได 
2.2 อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมอุตสาหกรรมดานการผลิตและบริการได 
2.3 อธิบายความถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของ กับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 
2.4 อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานได 
2.5 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไปแลว แกปญหาการดำรงชีวิตประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

3. เนื้อหา 
 3.1 ลักษณะของกิจกรรมอุตสาหกรรม  

3.2 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมอุตสาหกรรมดานการผลิตและบริการ 
3.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

 3.4 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1 อธิบายถึงลักษณะของกิจกรรมอุตสาหกรรมได 
 

1 สามารถอธิบายถึงลักษณะของกิจกรรมอุตสาหกรรมได 
 

2 อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมอุตสาหกรรม
ดานการผลิตและบริการได 
 

2 สามารถอธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
อุตสาหกรรมดานการผลิตและบริการได 
 

3 อธิบายความถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของ กับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 
 

3 สามารถอธิบายความถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของ กับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 
 

4 อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและกำกับ
ดูแลโรงงานได 
 

4 สามารถอธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและ
กำกับดูแลโรงงานได 
 

5 นำความรูท่ีศึกษาไปแลว แกปญหาการดำรงชีวิต
ประจำวัน และงานอาชพีธุรกิจได 
 

5 สามารถนำความรูท่ีศึกษาไปแลว แกปญหาการดำรงชวีิต
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

3/2 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 

โดยกลาวถึง  หลักกฎหมาย
ประกันสังคม ผูประกันตนและ
การข้ึนทะเบียนประกันสังคม 
 

ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 ลักษณะของกิจกรรม
อุตสาหกรรม  
32 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ควบคุมอุตสาหกรรมดานการ
ผลิตและบริการ 
3 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

1.เอกสารประกอบ
วิชากฎหมายแรงงาน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  

Power Point 

 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



  

สภาพแวดลอมในการทำงาน 
4 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ควบคุมและกำกับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบงาน/
แบบฝกปฏิบัติเรื่องหลักกฎหมาย
ประกันสังคม ผูประกันตนและ
การข้ึนทะเบียนประกันสังคม 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    12  คะแนน 
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้ 



  

 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ 49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0 
 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรยีน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 
 
8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 



  

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 8 

  จงตอบคำถามตอไปนี้ 

1. อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมอุตสาหกรรมดานการผลิตและบริการได 
 ................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
2 อธิบายความถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของ กับความปลอดภัย  

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

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

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

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

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

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

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

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 


	ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
	3.1  เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
	จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
	จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
	จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
	จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
	ก. ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
	ข. ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
	ค. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
	ง. ไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
	ก. จากผู้ประกันตน นายจ้าง และลูกจ้าง
	ข. จากผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้บริจาค
	ค. จากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล
	ง. จากผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้จัดการ
	ก. ร้อยละ 3 ของค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง  ข. ร้อยละ 5 ของค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง
	ค. ร้อยละ 7 ของค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง  ง. ร้อยละ 8 ของค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง
	จงตอบคำถามต่อไปนี้
	จงตอบคำถามต่อไปนี้
	จงตอบคำถามต่อไปนี้
	จงตอบคำถามต่อไปนี้


