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คานา
รายละเอียดรายวิชา 2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์การธุรกิจ วิธีการจัดการการเพิ่มทุนและลด
ทุน การออกหุ้นกู้ การเลิกกิจ การ การควบกิจการ ล้ มละลาย การขอฟื้ นฟูกิจ การ บทบาท
สถาบันการเงินเอกชนและตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุร กิจที่สาคัญ การ
เจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ และอนุญาโตตุลาการ กฎหมาการ
แข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
กลุ่มเศรษฐกิจการค้า กฎหมายการค้าและความร่วมมือการค้า แนวโน้มความตกลงระหว่าง
ประเทศ โดยคานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะ
นาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี
ภาคปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎี
และกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
รายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
ผู้จัดทา
กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
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หมวด 3
หมวด 4
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หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
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9
33
33
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2562302

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กฎหมายธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) (Business Law)

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน.
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ภคพร กระจาดทอง
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กาหลง กลิ่นจันทร์
อาจารย์ธนภูมิ มาประเสริฐ

ตอนเรียน D1

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
11 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงรูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของกฎหมายต่อการ
ประกอบธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายที่สาคัญเบื้องต้นและกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ
4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
แนวคาพิพากษาของศาลฎีกาที่ออกมาใหม่

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์การธุรกิจ วิธีการจัดการการเพิ่มทุนและลดทุน การออกหุ้นกู้
การเลิกกิจการ การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจที่สาคัญ การเจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา การระงับข้อ
พิพาททางธุรกิจ และอนุญาโตตุลาการ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับอุ ตสาหกรรม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจการค้า กฎหมายการค้าและความร่วมมือการค้า
แนวโน้มความตกลงระหว่างประเทศ โดยคานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาในห้องเรียนตลอดเวลาเรียน และจัดให้คาปรึกษา
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบการฉาย PowerPoint พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจรวมทั้งหยิบยกประเด็นข่าวใหม่ที่น่าสนใจในแต่ละวัน
- จัดให้นักศึกษาค้นคว้าหาข่าวที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมในการทาธุรกิจและนาเสนอ
หน้าชั้นเรียนโดยร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
- กาหนดให้นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง-ประเทศ รวมทั้ง
มีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจและการนาความรู้ไปใช้ประยุกต์
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- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นักศึกษาทางานกลุ่ม และนาเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบถามด้วยวาจาในห้องเรียน สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายธุรกิจที่เปลี่ยนไป อ่านบทความที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- เช็คชื่อการเข้าเรียนหลังจากเริ่มเวลาเรียน 30 นาที
- การตอบคาถามในห้องรวมถึงมารยาทในห้องเรียน
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
-รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณใน การวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ
สนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website และทารายงาน นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- แนะนาบทเรียนและเป็นการสอบถามความรู้พื้นฐาน
ทางกฎหมายธุรกิจแนะนาวิธีการเรียน การประเมินผล
และการทาข้อสอบ
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1 ผู้สอนแนะนารายวิชา ประกอบด้วย
เนื้อหาสาระของรายวิชา เอกสารและ
ตาราที่จะใช้ในการเรียนการสอน
กิจกรรม/งานที่มอบหมาย เกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน
2. ผู้สอนกาหนดและสร้างข้อตกลง
ร่วมกันกับนักศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาใน
การเรียนการสอน
3.ผู้สอนบรรยายประกอบ Power
pointในหัวข้อเกี่ยวกับความหมายของ
กฎหมาย ลักษณะของกฎหมายและ
ความสาคัญของกฎหมาย
4. ผู้สอนนาPresentation
ประกอบการบรรยาย เป็น Clip VDO
เกี่ยวกับความเป็นมาของกฎหมาย
5.ในระหว่างบรรยายจะมีการตั้งประเด็น
คาถามเพื่อให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการให้
นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการเรียน
6. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาตอบ

1.โปรแกรม Power
point
2. Clip VDO
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
ข้อที่ 1-4
อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ

9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

คาถามทบทวนในช่วงท้ายชั่งโมง

3

1. การเข้าสู่บทเรียน ผูส้ อนจะบรรยาย
สถานการณ์ของของกฎหมายในปัจจุบัน
ของประเทศไทย โดยมีการเปิด Clip
VDO พร้อมบรรยายประกอบ
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมาย
3. ผู้สอนให้นักศึกษาจับกลุม่ ๆละ
ประมาณ 3-5 คน แล้วให้อภิปรายถึง
ความสาคัญของกฎหมาย และให้
นักศึกษาฝึกตั้งคาถามเพื่อมาถาม
นักศึกษาในห้อง
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่บรรยายและ
แนวทางของการอภิปรายในเนื้อหาที่
นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปราย
5. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบคาถาม
ทบทวนและเฉลยคาตอบพร้อมอธิบาย
ในประเด็นที่เกีย่ วข้อง

1.โปรแกรม Power ข้อที่ 1-3
point
2. Clip VDO
3.หนังสือและเอกสาร
ทางด้านกฎหมาย

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะของบุคคลตามกฎหมายและความสามารถใน
การทาธุรกิจของบุคคลและองค์กรธุรกิจ
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายลักษณะของบุคคลตาม
กฎหมายและความสามารถในการทา
ธุรกิจของบุคคลและองค์กรธุรกิจ
ประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้
PowerPoint
2. ผู้สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
บรรยายด้วยการตั้งประเด็นคาถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละหัวข้อของการบรรยาย
3. การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลทางInternetเกี่ยวกับ
องค์กรธุรกิจ

สือ่ การสอน

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ข้อที่ 2-3

ผู้สอน

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะและประเภทของห้างหุ้นส่วน
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1..การบรรยายลักษณะและประเภทของ
ห้างหุ้นส่วน
2..ให้นักศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ลักษณะและประเภทของห้างหุ้นส่วน
3..ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการเรียน โดยผู้สอนทาการ
สรุปปิดท้าย
4..มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษา
เพิ่มเติมและสรุปสาระสาคัญของ
ลักษณะและประเภทของห้างหุ้นส่วน

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ข้อที่ 1-4

ผู้สอน

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทัง้ ในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะและประเภทของบริษัท
การจัดตั้งบริษัท
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

โดยอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ไป
ศึกษาค้นคว้า และส่งในสัปดาห์ถดั ไป

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint
2.ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการเรียน โดยผู้สอนทาการ
สรุปปิดท้าย

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

ข้อที่ 1-4

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความสาคัญของสัญญาซื้อขายกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ของการทาสัญญาซื้อขายประเภทของสัญญาซื้อขาย
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint
2.ผู้สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
บรรยายด้วยการตั้งประเด็นคาถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละหัวข้อของการบรรยาย

สือ่ การสอน
1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
ข้อที่ 3-4
อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ

15
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
สิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นระหว่างคูส่ ัญญาซื้อขาย
ลักษณะของข้อตกลงในการซื้อขายระหว่างประเทศ
(Incoterms)
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1..ผู้สอนตั้งคาถามนาเข้าสู่บทเรียน
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นระหว่าง
คู่สัญญาซื้อขายและให้ผเู้ รียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น เพื่อสรุปร่วมกันใน
ชั้นเรียน
2. ผู้สอนได้แนะนาเวปไซด์ทเี่ ป็น
ฐานข้อมูลที่ลักษณะของข้อตกลงในการ
ซื้อขายระหว่างประเทศ
(Incoterms)และทาการบรรยาย
ประกอบโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์
3. ผู้สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
บรรยายด้วยการตั้งประเด็นคาถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละหัวข้อของการบรรยาย
4..ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้รับ
จากการเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ข้อที่ 3-4

ผู้สอน

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ความสาคัญของสัญญาเช่าและกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ของการทาสัญญาเช่าทรัพย์
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1. ผู้สอนได้ตั้งคาถามนาเข้าสู่บทเรียน
เกี่ยวกับความสาคัญของสัญญาเช่าและ
ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และร่วมกันสรุปในชั้นเรียน
2. ผู้สอนบรรยายประกอบโปรแกรม
PowerPoint เกี่ยวกับการลักษณะของ
การทาสัญญาเช่าทรัพย์และผูส้ อนได้ให้
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการบรรยายด้วย
การตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ
ของการบรรยาย
3. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
ที่ได้รับจากการเรียนในแต่ละหัวข้อการ

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ข้อที่ 3-4

ผู้สอน

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อ ซึง่ อธิบายถึงความสาคัญ
ของสัญญาเช่าซื้อ และลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

สอน โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบคาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์
ถัดไป

3

1. ผู้สอนบรรยายประกอบโปรแกรม
เพาเวอร์พอยต์เกีย่ วกับการลักษณะของ
การทาสัญญาเช่าซื้อและผู้สอนได้ให้
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการบรรยายด้วย
การตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ
ของการบรรยาย
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

ข้อที่ 3-4

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะของสัญญายืมในภาพรวม สิทธิและหน้าที่ของผู้
ให้ยืม และผู้ยืม
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ที่ได้รับจากการเรียนในแต่ละหัวข้อการ
สอน โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบคาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์
ถัดไป

3

1. การบรรยายเกี่ยวกับสัญญายืม
ประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้
PowerPoint

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet

ข้อที่ 3-4

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2.ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับ
จากการเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
3.. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบคาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์
ถัดไป

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1. การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การยืมประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้
PowerPoint
2. ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และ
อภิปรายเกีย่ วกับการกู้ยมื เงินและ
ดอกเบี้ย
3.ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ด้รับ
จากการเรียนในแต่ละหัวข้อการสอน
โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบคาถามทบทวน และส่งในสัปดาห์
ถัดไป

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
11

กฎหมายว่าด้วยการยืม ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินและ
ดอกเบี้ยซึ่งมีความสาคัญอย่างมาก
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน

ข้อที่ 3-4

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานและจ้าง
ทาของ รวมถึงความสาคัญของสัญญาดังกล่าวในการ
ทาธุรกิจ
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1.การบรรยายลักษณะของสัญญาจ้าง
แรงงานและจ้างทาของ ประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ลักษณะสัญญาจ้างแรงงานและจ้างทา
ของ
3.ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการเรียน โดยผู้สอนทาการ
สรุปปิดท้าย
4.มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษา
เพิ่มเติมและสรุปสาระสาคัญของ
ความสาคัญของสัญญาดังกล่าวในการ
ทาธุรกิจโดยอ้างอิงแหล่งที่มาของ

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ข้อที่ 3-4

ผู้สอน

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1. การเข้าสู่บทเรียน ผูส้ อนจะบรรยาย
สถานการณ์ของของกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
ของประเทศไทย โดยมีการเปิด Clip
VDO พร้อมบรรยายประกอบ
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้สอนให้นักศึกษาจับกลุม่ ๆละ
ประมาณ 3-5 คน แล้วให้อภิปรายถึง
ปัญหาของการใช้กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ข้อที่ 3-4

ผู้สอน

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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สัปดาห์ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน ซึ่งเป็นตราสารที่ใช้ในการธุรกิจ
ทั้งในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

นักศึกษาฝึกตั้งคาถามเพื่อมาถาม
นักศึกษาในห้อง
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่บรรยายและ
แนวทางของการอภิปรายในเนื้อหาที่
นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปราย

3

1.การบรรยายกฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน
ประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้
PowerPoint
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประเภทต่างๆของตั๋วเงินตามกฎหมาย
3.ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการเรียน โดยผู้สอนทาการ

1.โปรแกรม Power
point
2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

ข้อที่ 3-4

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
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สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
การเจรจาและการร่างสัญญา และการบังคับใช้
กฎหมายแก่สัญญาที่ทาโดยผู้มสี ัญชาติอื่น หรือที่ทาใน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

สรุปปิดท้าย
4.มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษา
เพิ่มเติมและสรุปสาระสาคัญของ
ความสาคัญของตั๋วเงินในการทาธุรกิจ

3

1.การบรรยายการเจรจาและการร่าง
สัญญา และการบังคับใช้กฎหมายแก่

1.โปรแกรม Power
point

ข้อที่ 1-4

อ.ธนภูมิ
มาประเสริฐ
25

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ต่างประเทศ
- Learning Outcome
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ
3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ บูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลง
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และมี

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สัญญาโดยใช้ PowerPoint
2. ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และ
อภิปรายเกีย่ วกับการการเจรจาและการ
ร่างสัญญา
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบคาถามทบทวน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2. Internet
3. หนังสือและ
เอกสารทางด้าน
กฎหมาย

26
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
เพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)
2.1.1, 2.1.2
3.1.2, 3.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

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

นาเสนอรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว

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

- การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน,การ
ตลอดภาค
แต่งกาย
การศึกษา
- การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น และ
มารยาทใน
ห้องเรียน
- การทางานตามที่ได้รับมอบหมายใน
ห้องเรียน

20 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตารา
1. หลัก
ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์. (2557). กฎหมายธุรกิจ.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จตุรนต์ถริ ะวัฒน์. (2555). กฎหมายระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. (2556). กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศักดา ธนิตกุล. (2555). แนวคิดหลักกฎหมายและคาพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ข้อมูลทางกฎหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พาณิชย์
คาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้
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- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในรายวิชากฎหมายธุรกิจเช่นเดียวกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบความเหมาะสมของเนื้อหาที่บรรยายในรายวิชาและการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจ
ผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ได้สอนในรายวิชาดังกล่าว หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอหรือตามข้อเสนอแน
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
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