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คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

 
ค าน า 

 
รายละเอียดรายวชิา 2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความ

เขา้ใจเกี่ยวกบั ลกัษณะ วตัถุประสงคข์องรูปแบบองค์การธุรกจิ วธิกีารจดัการการเพิม่ทุนและลดทุน 
การออกหุน้กู ้การเลกิกจิการ การควบกจิการ ลม้ละลาย การขอฟ้ืนฟูกจิการ บทบาทสถาบนัการเงนิ
เอกชนและตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์รธุรกจิทีส่ าคญั การเจรจาธุรกจิและการร่าง
สญัญา การระงบัขอ้พพิาททางธุรกจิ และอนุญาโตตุลาการ กฎหมาการแข่งขนัทางการค้า กฎหมาย
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม กฎหมายคุ้มครองผูบ้รโิภค กฎหมายเกี่ยวกบักลุ่มเศรษฐกจิการค้า กฎหมาย
การค้าและความร่วมมือการค้า แนวโน้มความตกลงระหว่างประเทศ โดยค านึงถึงจรยิธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิเพื่อใหเ้กดิความรู้ ความเขา้ใจในการทีจ่ะน าไปประกอบอาชพี และน าไปใชใ้นการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัได ้
 รายละเอียดรายวชิานี้ เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรยีน ที่เน้นทัง้การเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎ ี

ภาคปฏบิตัแิละการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รยีนได้แนวทางในการจดัการเรยีนรู้ทฤษฎีและ

กรณีศกึษา จากกจิกรรมการเรยีนการสอนภายในหอ้งเรยีน รวมถงึตดิตามเทคโนโลยใีหม่ ๆ โดยใช้

ทกัษะการค้นควา้เพิม่เตมิจากการเรยีนภายในหอ้ง ผูเ้รยีนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวชิานี้ไป

ประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้

 
 
                                                                                       ผูจ้ดัท า 
            สงิหาคม 2559
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวทิยาการจดัการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 

2562302 กฎหมายธุรกจิ (Business Law)   

2. จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6) หน่วยกติ  

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
      3.1  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ 
  3.2  ประเภทรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน 
 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

4.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  อาจารยภ์คพร  กระจาดทอง   
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน   อาจารยธ์นภูม ิมาประเสรฐิ 

 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคการศกึษาที ่1/2559 ชัน้ปีที ่2  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
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7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร และศนูยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้

ตรงั 
 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 สงิหาคม  2559 
 



มคอ. 3 

 5 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายต่างๆทีส่ าคญัเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการประกอบ
ธุรกิจ เช่น วธิีการจัดการการเพิ่มทุนและลดทุน การออกหุ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบกิจการ  
ล้มละลาย การขอฟ้ืนฟูกจิการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์ของรูปแบบองค์กรธุรกจิที่ส าคญั  บทบาท
สถาบนัการเงนิเอกชนและตลาดหลกัทรพัย ์การเจรจาธุรกจิ การท านิตกิรรมและการร่างสญัญาต่างๆ 
การระงบัขอ้พพิาททางธุรกจิ และอนุญาโตตุลาการ รวมทัง้กฎหมายพเิศษต่างๆ อาท ิกฎหมายการ
แขง่ขนัทางการคา้ กฎหมายเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายเกีย่วกบักลุ่ม
เศรษฐกจิการคา้ กฎหมายการคา้และความร่วมมอืการคา้ แนวโน้มความตกลงระหวา่งประเทศ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
1.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงรูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ ตาม

กฎหมาย  
2.  เพื่อใหน้ักศึกษาเขา้ใจและสามารถอธบิายถงึความหมายและประโยชน์ของกฎหมายต่อ

การประกอบธุรกจิ 
3.  เพื่อใหน้ักศึกษาทราบถงึกฎหมายทีส่ าคญัเบื้องต้นและกฎหมายพเิศษอื่นที่เกี่ยวกบัการ

ประกอบธุรกจิ 
4.  เพื่อใหน้ักศกึษาเกดิจติส านึกถงึจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ลกัษณะ วตัถุประสงคข์องรูปแบบองคก์ารธุรกจิ วธิกีารจดัการการเพิม่ทนุและลดทนุ การออก
หุน้กู ้การเลกิกจิการ การควบกจิการ ล้มละลาย การขอฟ้ืนฟูกจิการ บทบาทสถาบนัการเงนิเอกชน
และตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์รธุรกจิทีส่ าคญั การเจรจาธุรกิจและการร่างสญัญา 
การระงบัขอ้พพิาททางธุรกจิ และอนุญาโตตุลาการ กฎหมาการแขง่ขนัทางการคา้ กฎหมายเกี่ยวกบั
อุตสาหกรรม กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค กฎหมายเกีย่วกบักลุ่มเศรษฐกจิการคา้ กฎหมายการคา้และ
ความร่วมมอืการคา้ แนวโน้มความตกลงระหวา่งประเทศ โดยค านึงถงึจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยายการฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนักศกึษา

เฉพาะราย 

ไม่มกีารฝึกปฏบิตั ิ 90 ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษา 

 
 
 
3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาในหอ้งเรยีนตลอดเวลาเรยีน และจดัให้
ค าปรกึษาผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา  

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความต้องการ 1ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์(เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คณุธรรมจริยธรรม 
   1.1 คุณธรรมจรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

(1) มีความซ่ือสตัยส์จุริต เสียสละไม่เอารดัเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

(2) มคีวามพอเพยีงเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ  โดยยดึแนวคดิความพอประมาณ  ความมเีหตุผล  
และการสรา้งภูมคิุม้กนั 

(3) มวีนิัย เคารพและปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(4) มคีวามรู้ความเขา้ใจในหลกัจรยิธรรม คุณธรรมทีม่คีวามส าคญัทางธุรกจิ สามารถจดัการ

ปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทางธุรกจิ 
 

   1.2 วธิกีารสอน 
- บรรยายประกอบการฉาย PowerPoint พรอ้มยกตวัอยา่งกรณีศกึษาเกีย่วกบัประเด็นทาง

จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธุรกจิรวมทัง้หยบิยกประเดน็ขา่วใหม่ทีน่่าสนใจในแต่ละวนั 
- จดัใหน้ักศกึษาคน้ควา้หาขา่วทีค่ดิวา่เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทางจรยิธรรมในการท าธุรกจิและ

น าเสนอหน้าชัน้เรยีนโดยร่วมกนัวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ 
- ก าหนดใหน้ักศกึษาท ากจิกรรมร่วมกนัในชัน้เรยีน 

   1.3 วธิกีารประเมนิผล 
- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
 

2. ความรู ้
   2.1  ความรูท้ ีต่อ้งไดร้บั 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัของแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและ
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจระหว่างประเทศ 

(2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในองคค์วามรูอ้ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) มคีวามรู้เกีย่วกบัความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพีดา้นธุรกจิระหวา่ง-ประเทศ 
รวมทัง้มคีวามเขา้ใจในผลกระทบในสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงของประเทศและสงัคมโลกอย่างเทา่ทนั 
   2.2  วธิกีารสอน 

บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวเิคราะหก์รณศีกึษา และ
มอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศกึษาโดยใช้
กรณศีกึษา 
   2.3 วธิกีารประเมนิผล 

- สอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัความเขา้ใจและการน าความรูไ้ปใชป้ระยกุต ์
- น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
   3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

(1) สามารถสบืคน้ แสวงหาความรูแ้ละประเมนิขอ้มลูเพิม่เตมิไดด้ว้ยตนเองเพื่อ การเรยีนรู้
ตลอดชวีติและทนัต่อการเปลีย่นแปลงไปของโลกและธรุกจิ 

(2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค ์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ   บรูณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธรุกิจและ
สถานการณ์ทัว่ไปได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถคดิค้น วางแผน วเิคราะหท์างเลอืกและผลกระทบจากทางเลอืกอย่างรอบด้าน 
มคีวามสามารถในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางธุรกจิ ท าใหเ้กดิการ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางธุรกจิ 
   3.2 วธิกีารสอน 

- การมอบหมายใหน้ักศกึษาท างานกลุ่ม และน าเสนอผลงาน 
- อภปิรายกลุ่ม 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา เกีย่วกบักฎหมายธุรกจิ 
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   3.3 วธิกีารประเมนิผล 
สอบถามดว้ยวาจาในหอ้งเรยีน สอบปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์  
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
    4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

(1) สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

(2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ของตนเองและส่วนรวม พร้อม

ทัง้ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 

(3) มมีนุษยสมัพนัธส์ามารถยอมรบัการเปลีย่นแปลงและปรบัตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ารและ

ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด  ี

 
 
 
    4.2 วธิกีารสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป  อ่านบทความที ่     

เกีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
- การน าเสนอรายงาน 

    4.3 วธิกีารประเมนิผล 
- เชค็ชื่อการเขา้เรยีนหลงัจากเริม่เวลาเรยีน 30 นาท ี
- การตอบค าถามในหอ้งรวมถงึมารยาทในหอ้งเรยีน 
- รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
- รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัคณติศาสตร ์สถติ ิการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณใน การวเิคราะหแ์ละ
ตดัสนิใจทางธุรกจิและชวีติประจ าวนั 

(2) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพดู
และการเขียน และมีรปูแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
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(3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่เพื่อการสือ่สาร คน้ควา้ ประมวลผลและ
สนับสนุนการด าเนนิงานธุรกจิระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    5.2 วธิกีารสอน 
มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website และท ารายงาน น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
    5.3 วธิกีารประเมนิผล 

-  การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
-  การมสีว่นร่วมในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน   

ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 

แนะน าบทเรียนและเป็นการ
สอบถามความรู้พื้นฐานทาง
กฎหมายธุรกิจแนะน าวธิีการ
เรยีน การประเมนิผล และการ
ท าขอ้สอบ 

 
 
 

3 1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัวและ
อธบิายเนื้อหารายวชิา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวชิา เกณฑ์
การวดัผลและประเมนิผล แนะน า
หนั งสือ แหล่ งการเรียนรู้ และ
website ต่างๆเพิม่เตมิ 
2. ถาม -ตอบความรู้พื้นฐานทาง 
กฎหมายธุรกจิและร่วมแสดงความ
คดิเหน็ 
3. มอบหมายรายงานกลุ่ มและ
รายงานเดีย่ว 
 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

2 
 

ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักฎหมาย   3  1.เข้าสู่ เนื้ อหาบทน า บรรยาย
ประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช ้
PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา
ทาง หนังสอืพมิพ ์อนิเตอรเ์น็ต 
 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

3 
 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บุ ค ค ล ต า ม
กฎหมายและความสามารถใน
การท าธุรกิจของบุคคลและ
องคก์รธุรกจิ 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา
ทางหนังสอืพมิพ ์อนิเตอรเ์น็ต 
3.การมอบหมายงานในชัน้เรยีน 
 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 



มคอ. 3 

 11 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

4 
 

ลักษณะและประเภทของห้าง
หุน้สว่น 

3 1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2. สรุปและซกัถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา
ทางหนังสอืพมิพ ์อนิเตอรเ์น็ต 
3. การมอบหมายงานในชัน้เรยีน 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

5 ลกัษณะและประเภทของบรษิทั 
การจดัตัง้บรษิทั 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศึกษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

6 
 

ความส าคญัของสญัญาซื้อขาย
กฎหมายว่าด้วยลักษณะของ
การท าสญัญาซื้อขายประเภท
ของสญัญาซื้อขาย  

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

7 สิท ธิ แ ล ะห น้ า ที่ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ระหวา่งคู่สญัญา 
ลกัษณะของขอ้ตกลงในการซื้อ
ข า ย ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(Incoterms) 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
 

อาจารย์
ธนภูม ิมา
ประเสรฐิ 

8 
 
 
 

 

ความส าคญัของสญัญาเช่าและ
กฎหมายว่าด้วยลักษณะของ
การท าสญัญาเช่าทรพัย ์
 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

 
 
 

9 กฎหมายวา่ดว้ยการเช่าซื้อ ซึ่ง
อธิบ ายถึงความส าคัญ ของ

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 

อาจารย์
ธนภูม ิมา
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สญัญาเช่าซื้อ และลกัษณะของ
สญัญาเช่าซื้อ 

2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
3.การมอบหมายงานในชัน้เรยีน 

ประเสรฐิ 

10 ลัก ษณ ะของสัญ ญ ายืม ใน
ภาพรวม สทิธแิละหน้าทีข่องผู้
ใหย้มื และผูย้มื 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 

อาจารย์
ธนภูม ิมา
ประเสรฐิ 

11 
 

กฎหมายว่าด้วยการยืม ซึ่ ง
ร ว ม ถึ ง ก า ร กู้ ย ื ม เงิน แ ล ะ
ดอกเบี้ยซึ่งมคีวามส าคญัอย่าง
มาก 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
3.การมอบหมายงาน โดยไปศกึษา
คน้ควา้ร่วมกนัทีส่ านักวทิยบรกิาร
ฯ 
 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

12 กฎหมายว่าด้วยลักษณะของ
สญัญาจ้างแรงงานและจ้างท า
ของ รวมถึงความส าคัญของ
สญัญาดงักล่าวในการท าธุรกจิ 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint และ
ขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ต 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

13 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
3.น าเสนอรายงานกลุ่มตามทีไ่ด้

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

มอบหมาย 
 

14 กฎหมายว่าด้วยตัว๋เงนิ ซึ่งเป็น
ตราสารที่ใช้ในการธุรกจิทัง้ใน
ประเทศและธุ รกิจ ระหว่าง
ประเทศ 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช ้PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
3.น าเสนอรายงานเดีย่วตามทีไ่ด้
มอบหมาย 

อาจารยธ์น
ภูม ิมา
ประเสรฐิ 

15 สรุปเนื้อหาต่างๆทีบ่รรยายมา
ทัง้หมดและเพิ่มเติมกฎหมาย
พเิศษที่ส าคญัต่อการประกอบ
ธุรกิจ เช่น การเจรจาและการ
ร่างสัญญา และการบังคับใช้
กฎหมายแก่สญัญาทีท่ าโดยผูม้ ี
ส ัญ ช า ติ อื่ น  ห รื อ ที่ ท า ใ น
ต่างประเทศ เป็นตน้ 
 

3 1.บ รรย าย ส รุ ป เนื้ อ ห าส าคัญ
ประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช ้
PowerPoint 
2.สรุปและซกัถาม 
นักศกึษาคน้หาขอ้มูลกรณศีกึษา
ทางหนังสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 
3.น าเสนอรายงานเดีย่ว(ต่อ)ตามที่
ไดม้อบหมาย 

อาจารย ์
ธนภูม ิมา
ประเสรฐิ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรร
มท่ี 

ผลการ 
เรียนรู ้

วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 

2.1.1, 2.1.2 
3.1.2, 3.1.3 
 

สอบปลายภาค 16 
 

40 % 
 

2 
 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,  
3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 
4.1.2, 5.1.3 
 

น าเสนอรายงานกลุ่มและ
รายงานเดีย่ว 

13,14,15 40 % 

3 
 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, - การตรงต่อเวลาในการเขา้
ชัน้เรยีน,การแต่งกาย ตลอดภาคการศกึษา 20 % 
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 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,  
3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 
4.1.2, 5.1.3 
 

- การมสี่วนร่วม การแสดง
ความคิดเหน็ และมารยาท
ใน 
หอ้งเรยีน  
- การท างานตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายในหอ้งเรยีน 

 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 

 ภญิโญ คูวฒันาเสนีย.์ (2557). กฎหมายธุรกจิ.กรุงเทพฯ : ศูนยห์นังสอืมหาวทิยาลยัสวนดุสติ. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
จตุรนตถ์ริะวฒัน์. (2555). กฎหมายระหวา่งประเทศ. กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
ทวเีกยีรต ิ มนีะกนิษฐ.์ (2556). กฎหมายเบื้องตน้ทางธุรกจิ. กรุงเทพฯ : หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร.์  
ศกัดา ธนิตกุล. (2555). แนวคดิหลกักฎหมายและค าพพิากษากฎหมายกบัธุรกจิ. กรุงเทพฯ: 

นิตธิรรม.   
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ขอ้มูลทางกฎหมายจากกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิยพ์าณชิย ์ค าพพิากษาฎกีาที่
เกีย่วขอ้งและน่าสนใจ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ได้จดักจิกรรมในการน าแนวคิด

และความเหน็จากนักศกึษาไดด้งันี้ 
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- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ขอ้มูลเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
 - การสงัเกตการณ์สอนของผูร้่วมทมีการสอน 
 - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
 
3. การปรบัปรงุการสอน 

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 

-  สมัมนาการจดัการเรยีนการสอนกบัอาจารยท์่านอื่นทีส่อนในรายวชิากฎหมายธุรกจิ
เช่นเดยีวกนั 

 
 
 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงั

จากการเรยีนรู้ในวชิา ได้จาก การสอบถามนักศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถึง
พจิารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
โดยรวมในวชิาไดด้งันี้ 
 -  การทวนสอบความเหมาะสมของเนื้อหาทีบ่รรยายในรายวชิาและการใหค้ะแนนจากการสุม่
ตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารยอ์ื่นทีไ่ดส้อนในรายวชิาดงักล่าว หรอืผูท้รงคุณวฒุิ 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ระสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรบัปรุงการสอน และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
 -  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอหรือตาม
ขอ้เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4  
 -  เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้ักศกึษามมีุมมองในเรื่องการประยกุตค์วามรู้ 
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