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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา 2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law) มุงเนนใหผูเรียนมีความเขาใจ
เก่ียวกับ ลักษณะ วัตถุประสงคของรูปแบบองคการธุรกิจ วิธีการจัดการการเพ่ิมทุนและลดทุน การออกหุนกู 
การเลิกกิจการ การควบกิจการ ลมละลาย การขอฟนฟูกิจการ บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาด
หลักทรัพย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกรธุรกิจท่ีสําคัญ การเจรจาธุรกิจและการรางสัญญา การระงับขอ
พิพาททางธุรกิจ และอนุญาโตตุลาการ กฎหมาการแขงขันทางการคา กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเก่ียวกับกลุมเศรษฐกิจการคา กฎหมายการคาและความรวมมือการคา 
แนวโนมความตกลงระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในการท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
 รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎี ภาคปฏิบัติ

และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาเพ่ิมเติม

จากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได 

 
 

   อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
                                                                 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
            มกราคม 2559  
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สารบัญ 
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา     12 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)   

2. จํานวนหนวยกิต 
3(3-0-6) หนวยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยภคพร  กระจาดทอง   
 4.2  อาจารยผูสอน   (1) อาจารยสรอย  ไชยเดช 
         (2) อาจารยสรศักดิ์  ม่ันศิลป 
        (3) อาจารยภิญโญ คูวัฒนาเสนีย 
         (4) อาจารยกิตติ นีรมิตร 

(5) อาจารยธนภูมิ .................. 
 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปท่ี 1-2  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 มกราคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในกฎหมายตางๆท่ีสําคัญเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
เชน วิธีการจัดการการเพ่ิมทุนและลดทุน การออกหุนกู การเลิกกิจการ การควบกิจการ  ลมละลาย การขอ
ฟนฟูกิจการ ลักษณะและวัตถุประสงคของรูปแบบองคกรธุรกิจท่ีสําคัญ  บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและ
ตลาดหลักทรัพย การเจรจาธุรกิจ การทํานิติกรรมและการรางสัญญาตางๆ การระงับขอพิพาททางธุรกิจ 
และอนุญาโตตุลาการ รวมท้ังกฎหมายพิเศษตางๆ อาทิ กฎหมายการแขงขันทางการคา กฎหมายเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเก่ียวกับกลุมเศรษฐกิจการคา กฎหมายการคาและความ
รวมมือการคา แนวโนมความตกลงระหวางประเทศ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1.  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงรูปแบบองคกรธุรกิจประเภทตางๆ ตามกฎหมาย  
2.  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชนของกฎหมายตอการ

ประกอบธุรกิจ 
3.  เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงกฎหมายท่ีสําคัญเบื้องตนและกฎหมายพิเศษอ่ืนท่ีเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจ 
4.  เพ่ือใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ลักษณะ วัตถุประสงคของรูปแบบองคการธุรกิจ วิธีการจัดการการเพ่ิมทุนและลดทุน การออกหุนกู 
การเลิกกิจการ การควบกิจการ ลมละลาย การขอฟนฟูกิจการ บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาด
หลักทรัพย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกรธุรกิจท่ีสําคัญ การเจรจาธุรกิจและการรางสัญญา การระงับขอ
พิพาททางธุรกิจ และอนุญาโตตุลาการ กฎหมาการแขงขันทางการคา กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเก่ียวกับกลุมเศรษฐกิจการคา กฎหมายการคาและความรวมมือการคา 
แนวโนมความตกลงระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยายการฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติ 90ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในหองเรียนตลอดเวลาเรียน และจัดให
คําปรึกษาผานทางอินเตอรเน็ตไดตลอดเวลา  

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 
   1.1 คุณธรรมจรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และส่ิงแวดลอม 

(2)  มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
และการสรางภูมิคุมกัน 

(3)  มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(4)  มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายประกอบการฉาย PowerPoint พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับกฎหมายธุรกิจรวมท้ังหยิบยกประเด็นขาวใหมท่ีนาสนใจในแตละวัน 

- จัดใหนักศึกษาคนควาหาขาวท่ีคิดวาเก่ียวของกับประเด็นทางจริยธรรมในการทําธุรกิจและ
นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยรวมกันวิเคราะหและแสดงความคิดเห็น 

- กําหนดใหนักศึกษาทํากิจกรรมรวมกันในชั้นเรียน 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
 

2. ความรู 
   2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

(1)  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
(2)  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเกี่ยวของกับบริหารธุรกิจท้ังทางดาน

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 
(3)  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน การ

จัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการปรับปรุง
แผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ 
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 (4)  มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมีความ
เขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
   2.2  วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควา
หาบทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชกรณีศึกษา 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดความเขาใจและการนําความรูไปใชประยุกต 
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 
 

3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(1)  สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพ่ือใหได
สารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ 

(2)  มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการความรู
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม 

(3)  สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดานมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ    
   3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม และนําเสนอผลงาน 
- อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา เก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ 

   3.3 วิธีการประเมินผล 
สอบถามดวยวาจาในหองเรียน สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ  
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 (1)  สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของ
กลุมไดอยางเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได 

(2)  สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอ้ือตอการแกไขปญหาของทีม 
 (3)  มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ตนเองและอาชพี 
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มคอ. 3 

    4.2 วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน กฎหมายธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป  อานบทความท่ี      

เก่ียวของกับรายวิชา 
- การนําเสนอรายงาน 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
- เช็คชื่อการเขาเรียนหลังจากเริ่มเวลาเรียน 30 นาที 
- การตอบคําถามในหองรวมถึงมารยาทในหองเรียน 
- รายงานท่ีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 (1)  สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

(2)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ีเหมาะสมสําหรับกลุม

บุคคลท่ีแตกตางกัน ท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน 
(4)  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ 

    5.2 วิธีการสอน 
มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก Website และทํารายงาน นําเสนอโดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
    5.3 วิธีการประเมินผล 

-  การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
-  การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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มคอ. 3 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 
 

แนะนําบทเรียนและเปนการ
สอบถามความรู พ้ื นฐานทาง
กฎหมายธุรกิจแนะนําวิธีการ
เรียน การประเมินผล และการ
ทําขอสอบ 

 
 
 

3 1.อาจารยผู ส อนแนะนํ าตั วและ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค
และเปาหมายของรายวิชา เกณฑ
การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
ห นั งสื อ  แห ล งก าร เรี ย น รู  แล ะ
website ตางๆเพ่ิมเติม 
2. ถาม -ตอบความรู พ้ื นฐานทาง 
กฎหมายธุรกิจและรวมแสดงความ
คิดเห็น 
3 . มอบหมายรายงานกลุ มและ
รายงานเดี่ยว 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

2 
 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย   3  1.เข าสู เนื้ อ ห าบ ท นํ า  บ รรย าย
ประกอบตั วบทกฎหมายโดยใช 
PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง 
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

3 
 

ลักษณะของบุคคลตามกฎหมาย
และความสามารถในการทํ า
ธุรกิจของบุคคลและองคกรธุรกิจ 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 
3.การมอบหมายงานในชั้นเรียน 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

4 
 

ลักษณะและประเภทของหาง
หุนสวน 

3 1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2. สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 
3. การมอบหมายงานในชั้นเรียน 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

5 ลักษณะและประเภทของบริษัท 
การจัดตั้งบริษัท 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

6 
 

ความสําคัญของสัญญาซ้ือขาย
กฎหมายวาดวยลักษณะของการ
ทําสัญญาซ้ือขายประเภทของ
สัญญาซ้ือขาย  

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

7 สิทธิและหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนระหวาง
คูสัญญา 
ลักษณะของขอตกลงในการซ้ือ
ข า ย ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(Incoterms) 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 
 

8 
 
 
 

 

ความสําคัญของสัญญาเชาและ
กฎหมายวาดวยลักษณะของการ
ทําสัญญาเชาทรัพย 
 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 
 
 
 

9 กฎหมายวาดวยการเชาซ้ือ ซ่ึง
อธิบายถึงความสําคัญของสัญญา
เชาซ้ือ และลักษณะของสัญญา
เชาซ้ือ 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
3.การมอบหมายงานในชั้นเรียน 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 
 

10 ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สั ญ ญ า ยื ม ใน
ภาพรวม สิทธิและหนาท่ีของผู
ใหยืม และผูยืม 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

11 
 

กฎ ห มายว าด วยก ารยื ม  ซ่ึ ง
รวมถึงการกูยืมเงินและดอกเบี้ย
ซ่ึงมีความสําคัญอยางมาก 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
3.การมอบหมายงาน โดยไปศึกษา
คนควารวมกันท่ีสํานักวิทยบริการฯ 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

12 กฎหมายวาดวยลักษณะของ
สัญญาจางแรงงานและจางทํา
ของ รวมถึงความสํา คัญของ
สัญญาดังกลาวในการทําธุรกิจ 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint และ
ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

13 กฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
3.นําเสนอรายงานกลุมตามท่ีได
มอบหมาย 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

14 กฎหมายวาดวยตั๋วเงิน ซ่ึงเปน
ตราสารท่ีใชในการธุรกิจท้ังใน
ป ระ เท ศแล ะธุ ร กิ จ ระห ว า ง
ประเทศ 

3 1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช PowerPoint 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
3.นําเสนอรายงานเดี่ยวตามท่ีได
มอบหมาย 
 
 
 
 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 
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มคอ. 3 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
ส่ือท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

15 สรุปเนื้อหาตางๆท่ีบรรยายมา
ท้ังหมดและเพ่ิมเติมกฎหมาย
พิเศษท่ีสําคัญตอการประกอบ
ธุรกิจ เชน การเจรจาและการ
รางสัญญา และการบั งคับใช
กฎหมายแกสัญญาท่ีทําโดยผูมี
สั ญ ช า ติ อ่ื น  ห รื อ ท่ี ทํ า ใ น
ตางประเทศ เปนตน 
 

3 1.บรรยายสรุปเนื้อหาสําคัญประกอบ
ตัวบทกฎหมายโดยใช PowerPoint 
 
 
2.สรุปและซักถาม 
นักศึกษาคนหาขอมูลกรณีศึกษาทาง
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต 
3.นําเสนอรายงานเดี่ยว(ตอ)ตามท่ีได
มอบหมาย 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
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 
 

นําเสนอรายงานกลุมและ
รายงานเดี่ยว 

13,14,15 40% 

3 
 
 

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 
 

- การตรงตอเวลาในการเขา
ชั้นเรียน,การแตงกาย 
- การมีสวนรวม การแสดง
ความคิดเห็น และมารยาทใน 
หองเรียน  
- การทํางานตามท่ีไดรับ
มอบหมายในหองเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 
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มคอ. 3 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
 ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย. (2557). กฎหมายธุรกิจ.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
จตุรนตถิระวัฒน. (2555). กฎหมายระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : วิญูชน. 
ท วี เ กี ย ร ติ   มี น ะ ก นิ ษ ฐ .  (2 5 5 6 ) . ก ฎ ห ม า ย เบื้ อ ง ต น ท า ง ธุ ร กิ จ .  ก รุ ง เท พ ฯ  : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
ศักดา ธนิตกุล. (2555). แนวคิดหลักกฎหมายและคําพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ. กรุงเทพฯ : นิติ

ธรรม.   
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 ขอมูลทางกฎหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยพาณิชย คําพิพากษาฎีกาท่ี
เก่ียวของและนาสนใจ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 
 - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
 - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

-  สัมมนาการจัดการเรียนการสอนกับอาจารยทานอ่ืนท่ีสอนในรายวิชากฎหมายธุรกิจเชนเดียวกัน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 
 -  การทวนสอบความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีบรรยายในรายวิชาและการใหคะแนนจากการสุมตรวจ
ผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืนท่ีไดสอนในรายวิชาดังกลาว หรือผูทรงคุณวุฒิ 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรงุเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัยตอเหตุการณในปจจุบันอยูเสมอหรือตามขอเสนอแนะ 
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4  
 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู 
 
 
 
 
 

 13 


