รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3631104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กฎหมายการพาณิชย์
(ภาษาอังกฤษ) Commercial Law

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มัน่ ศิลป์

คํานํา
เอกสารรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) ของรายวิ ช า 3631104 กฎหมายการพาณิ ช ย์
(Commercial Law) จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เบื้ องต้น เกี่ ยวกั บ กฎหมายธุรกิ จ กฎหมายตามประมวลแพ่ งและพาณิ ชย์ หลั ก
กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา หนี้สิน ซื้อขาย เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ กู้ยืม ค้ําประกัน จํานอง
จํานํา ตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนบริษั ท กฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายแรงงานและกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรีย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา
3631104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กฎหมายการพาณิชย์
(ภาษาอังกฤษ) Commercial Law
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร กระจาดทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช ตอนเรียน A1
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
14 กรกฎาคม 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกฎหมายต่างๆที่สําคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น วิธีการ
จัดการการเพิ่มทุนและลดทุน การออกหุ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ
ลัก ษณะและวั ตถุ ป ระสงค์ ข องรูป แบบองค์ กรธุรกิ จที่ สํ าคั ญ บทบาทสถาบั น การเงิน เอกชนและตลาด
หลักทรัพย์ การเจรจาธุรกิจ การทํานิติกรรมและการร่างสัญญาต่างๆ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ และ
อนุญาโตตุลาการ รวมทั้งกฎหมายพิเศษต่างๆ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกฎหมายต่างๆที่สําคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น
วิธีการจัดการการเพิ่มทุนและลดทุน การออกหุ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟู
กิจการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์กรธุรกิจที่สําคัญ บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาด
หลักทรัพย์ การเจรจาธุรกิจ การทํานิติกรรมและการร่างสัญญาต่างๆ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ และ
อนุญาโตตุลาการ รวมทั้งกฎหมายพิเศษต่างๆ
1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้แ ละความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายต่ างๆที่ สํ าคั ญ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น วิธีการจัดการการเพิ่มทุนและลดทุน การออกหุ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบ
กิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์กรธุรกิจที่สําคัญ บทบาท
สถาบันการเงินเอกชนและตลาดหลักทรัพย์ การเจรจาธุรกิจ การทํานิติกรรมและการร่างสัญญาต่างๆ การ
ระงับข้อพิพาททางธุรกิจ และอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งกฎหมายพิเศษต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายตามประมวลแพ่งและพาณิชย์
หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา หนีส้ ิน ซื้อขาย เช่าซื้อ แลกเปลีย่ น เช่าทรัพย์ กู้ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตั๋วเงิน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายแรงงานและกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Introduction to business law, civil and commercial code, law principles relating to
juristic acts and contracts, obligation, purchase, sale, hire purchase, exchange, hire
property, loan, guarantee, mortgage, pledge, bills, partnerships companies, public law,
security act, labor law, international trade law, electronic commerce law
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การศึกษา
การสอนได้ หรื อ ตามที่
ผู้ เรี ย น ร้ อ ง ข อ เพื่ อ
ท บ ท วน ค วาม รู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้าใจทางด้ านคุ ณ ธรรม จริยธรรมทางธุรกิ จ และสามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ได้
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา
และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
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(3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณ ธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชา และมีการจัด
กิจกรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เช่ น การยกย่อ งนั ก ศึก ษาที่ ป ระพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ดี ทํ าประโยชน์ กั บ
ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.2 วิธีการสอน
(1) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทฤษฎี และ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
(2) การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดทํา
(2) วัดและประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมปทางด้านธุรกิจตามที่กําหนดหรือตามความ
สนใจ
(3) วัดผลจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบปรนัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการสืบค้น จําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้
อย่างเหมาะสม
3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
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3.2 วิธีการสอน
(1) ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความ
ยากขึ้นเรื่อยๆโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
(2) จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูลจําแนกข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแก้ปัญ หาวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่ เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จําลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
(2) ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบ เพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดง
ภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทําเป็นงานกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
(2) ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กําหนด
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
(4) ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมา
ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
 5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้
 5.1.3 มีความสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และ
การนําเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 มีความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
7

5.2 วิธีการสอน
(1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ จํ า ลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วั ด และประเมิ น ผลการติ ด ตามวิ เคราะห์ แ ละนํ าเสนอรายงานประเด็ น สํ าคั ญ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และนํ า เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ด้ า นการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

- แนะนํ า บทเรีย นและเป็ น การสอบถาม
ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายธุรกิจ แนะนํา
วิธีก ารเรีย น เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล และ
การทําข้อสอบ
- ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
องค์การธุรกิจ

3

2

ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์กร
ธุรกิจ
-ศึกษากฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน
-ศึกษากฎหมายว่าด้วยบริษทั จํากัด
-ศึกษาวิธกี ารจดทะเบียนจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจและรบอกถึ ง
ประโยชน์ ข้ อ ดี และข้ อ เสี ย ของการจด
ทะเบียนองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆได้

3

1.อาจารย์ผู้สอนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหา
รายวิ ช า จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
รายวิ ช า เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผล
แน ะนํ าห นังสื อ แห ล่ ง การเรี ย นรู้ และ
website ต่างๆเพิ่มเติม
2. ถาม-ตอบ ความรู้ พื้ น ฐานทาง กฎหมาย
ธุรกิจและร่วมแสดงความคิดเห็น
3. มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว
1.เข้าสู่เนื้อหาบทนํา บรรยายประกอบตัวบท
กฎหมายโดยใช้ PowerPoint
2.สรุปและซักถาม
3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลสําคัญ
ต่ า งๆ อาทิ วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดจากเว็บ
ไซซ์ ข องกระทรวงพาณิ ชย์ และออกมา
นําเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานทดสอบความรู้
พื้นฐานทางกฎหมาย
การพาณิชย์
1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. เอกสารแบบฟอร์ม
ต่างๆจากกระทรวง
พาณิชย์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1.1

ผู้สอน
(1) (2)

1.1, 1.2

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1.1, 12

3

วิธีการจัดการการเพิ่มทุนและลดทุน การ
ออกหุ้นกู้
-ศึกษาวิธกี ารทางกฎหมายในการจัดการ
การเพิ่มทุนและลดทุนรวมทั้งการออกหุ้นกู้

3

เข้าสู่เนื้อหา บรรยายประกอบตัวบทกฎหมาย
โดยใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.สรุปและซักถาม
3.นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากโจทก์ที่ได้รับ
มอบหมายทางอินเตอร์เน็ตเรื่องวิธกี าร และ
ขั้นตอนต่างๆทางกฎหมายในการจัดการการ
เพิ่มทุนและลดทุนรวมทั้งการออกหุ้นกู้ เขียน
สรุปส่งให้ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

4

การเลิกกิจการ การควบกิจการ
- ประเภทของการเลิกกิจการ
- ขั้นตอนการเลิกกิจการ
- ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบ
กิจการ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ถึงรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน
ของการเลิ ก กิ จ การ และมี ค วามรู้ว่า การ
ควบรวมกิ จ การมี ป ระโยชน์ แ ละข้ อ ดี
อย่างไร โดยสามารถนํ าไปปรับใช้ในการ
ประกอบธุรกิจในอนาคตได้

3

5

ล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ

3

ผู้สอน
(1) (2)

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
2.มอบหมายงานกลุ่ ม ให้ ผู้ เ รี ย นไปศึ ก ษา PowerPoint
ค้นคว้าเกี่ยวกับประเภทและขั้นตอนของการ
เลิ ก กิ จ การและประโยชน์ ข องการควบรวม
กิจการเพื่อมานําเสนอหน้าชั้นเรียน

1.1, 1.3

(1) (2)

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ

1.2, 1.3

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- ศึกษาพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483
- การล้มละลาย
- การปลดจากการล้มละลาย
- หลักเกณฑ์การขอฟื้นฟูกจิ การ
- การยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการ
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการ
ล้มละลายตามกฎหมาย และเข้าใจถึง
ผลต่างๆของการต้องล้มละลาย รวมทัง้
เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
ประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการ และ
สามารถให้คําแนะนําเบื้องต้นกับบุคคลอื่น
ในเรือ่ งดังกล่าวได้ด้วย
6

บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาด
หลักทรัพย์
-ศึกษาและทําความเข้าใจถึงบทบาทและ
ความสําคัญของสถาบันการเงินเอกชนและ
ตลาดหลักทรัพย์
-ศึกษา พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
-ศึกษา พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2. ศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า งบุ ค คลธรรมดาที่
ล้มละลาย และองค์กรธุรกิจที่ล้มละลาย
3.ร่วมกันวิเคราะห์คําพิพากษาฎีกา
4.ศึกษาตัวอย่างคําร้องขอฟื้นฟูกิจการ
5.สรุปและซักถาม

เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.ตัวอย่างคําร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการ

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.ศึกษาตัวอย่างสถาบันการเงินในประเทศ
3.ให้ ผู้ เรีย นร่ว มกั น วิเคราะห์ ถึ งความสํ าคั ญ
ของสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์
4.สรุปและซักถาม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.ตัวอย่างสัญญาซื้อเช่า
ซื้อ
4.คําพิพากษาฎีกา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

(1) (2)

11

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

2551
7

8

กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจที่
สําคัญ
-ศึกษา พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
-ศึกษา พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551
-ศึกษา พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2485
การเจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา
- หลักในการเจรจาทางธุรกิจ
- หลักในการร่างสัญญาทางธุรกิจให้ถกู
กฎหมาย

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย
2.มอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียนไปศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเรือ่ งองค์กรธุรกิจที่สําคัญที่
สํานักวิทยบริการ
3.รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
4.สรุปและซักถาม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.2, 1.3

(1) (2)

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย
2.มอบหมายงานรายบุคคล ให้ผู้เรียนหัดร่าง
สัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ
3.สรุปและซักถาม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.ตัวอย่างสัญญาทาง
ธุรกิจประเภทต่างๆ

1.3

(1) (2)

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายการ
2.ศึก ษาตั ว อย่างสัญ ญาประนี ป ระนอมยอม พาณิชย์

1.1, 1.3

(1) (2)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถร่างสัญญาทางธุรกิจ
อย่างง่ายได้ถูกต้อง
9

- ความสําคัญและประโยชน์ของการเจรจา
ระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
- ประเภทและขัน้ ตอนในการระงับข้อ

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

พิพาททางธุรกิจ
- การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
- การระงับข้อพิพาทโดยการดําเนินคดีใน
ศาล
- การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ความ
3.มอบหมายโจทย์ข้อพิพาททางธุรกิจโดยให้
นักศึกษาจับคู่กับเพื่อนเพื่อฝึกหัดการเจรจา
ต่อรองระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
4.สรุปและซักถาม

2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.ตัวอย่างสัญญา
ประนีประนอมยอม
ความ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเจรจาประนีประนอม
ยอมความเพื่อระงับข้อพิพาททางธุรกิจใน
เบื้องต้น ก่อนการดําเนินคดีในชั้นศาลได้
10

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและ
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
-ศึกษา พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560
-กฎหมายทีใ่ ช้ในการควบคุม กํากับและ
ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.มอบหมายงานกลุ่มให้นกั ศึกษาค้นกว่า
เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และนิคม
อุตสาหกรรมทีส่ ําคัญในประเทศไทย แล้ว
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
3.ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1, 1.2

(1) (2)

11

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภค

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย 1. เอกสารประกอบการ
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
เรียนวิชากฎหมายการ

1.1, 1.3

(1) (2)

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

1.1

(1) (2)

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์

1.1, 1.3

(1) (2)

พาณิชย์
2.ศึกษากรณี ตัวอย่างคดีคุ้มครองผู้บ ริโภคที่ 2. สื่อการสอน
เป็ น ที่ ส นใจของประชาชน จากการรั บ ชม PowerPoint
วิดีทัศน์
3.มอบหมายงานกลุ่มจากการชมวิดีทัศน์ข่าว 3.วิดีทัศน์ข่าวปัญหา
ปัญหากรณีคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ผู้เรียน กรณีคุ้มครองผูบ้ ริโภคที่
วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น
เป็นที่สนใจของ
ประชาชน
4.แผ่นพับความรู้จาก
สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

- ศึกษาพ.ร.บ.คุม้ ครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522
- การดําเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภค
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการใน
การดําเนินคดีผู้บริโภค และสามารถ
รักษาสิทธิของตนเองเพื่อมิให้ถกู
ผู้ประกอบการต่างๆกระทําละเมิดได้
12

กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจการค้า
- ศึกษามาตรการทางการค้า
- ศึกษาพ.ร.บ.การตอบโต้การทุม่ ตลาด
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
พ.ศ.2542

3

13

กฎหมายการค้าและความร่วมมือการค้า
-ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการทําการค้า

3

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจ
การค้า
3.ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ที่
เรียนมาจากโจทย์ที่ผู้สอนมอบหมาย
3.สรุปและซักถาม
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.วิเคราะห์กรณีศึกษาจากคําพิพากษาฎีกาที่

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

แนวโน้มความตกลงระหว่างประเทศ
-ศึกษาและทําความเข้าใจถึงสถานการณ์
ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน
-ศึกษาถึงแนวโน้มความตกลงระหว่าง
ประเทศ
Learning Outcome
นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริง
ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน รวมทัง้
รับทราบถึงแนวโน้มความตกลงระหว่าง
ประเทศ ทําให้สามารถวางแผนในการ
ดําเนินธุรกิจได้ล่วงหน้า

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2, 1.3

(1) (2)

2. สื่อการสอน
สําคัญ
3.สรุปและร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น PowerPoint
3.คํ า พิ พ ากษ าฎีกาที่
เกี่ยวข้อง

-ศึกษาและทําความเข้าใจถึงลักษณะ
วิธีการ และความสําคัญ ของความร่วมมือ
ทางการค้า
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ทางกฎหมายที่สําคัญใน
การทําการค้าโดยสามารถนําไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
14

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint และ
อินเตอร์เน็ต
2.มอบหมายงานให้ ผู้ เรียนสื บ ค้ น ข้ อมู ลข่ าว
เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ แ นวโน้ ม ความตกลง
ระหว่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต แล้วเขียน
สรุปส่งผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

3.ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
4.นําเสนอรายงานเดี่ยวที่มอบหมายหน้าชั้น
เรียน

15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

15

จริยธรรมในการทําธุรกิจ
- แนวคิด ทฤษฎี
- ความสําคัญของหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการทําธุรกิจ
- ประโยชน์ต่อทางธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ

3

1. 1.บรรยายเนือ้ หาประกอบตัวบทกฎหมาย
โดยใช้ PowerPoint และอินเตอร์เน็ต
2.นําเสนอรายงานกลุ่มที่มอบหมายหน้ าชั้น
เรียน
3.ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
4.สรุปและทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายการ
พาณิชย์
2. สื่อการสอน
PowerPoint

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1.1, 1.3

ผู้สอน
(1) (2)

16

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน / 1.1.1,1.1.3,1.1.4
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง/
การมีจติ สํานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย(งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม)

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.4,
3.1.1
4.1.2, 4.1.3
5.1.2, 5.1.3

3.สอบปลายภาค

2.1.1, 2.1.4,
3.1.1

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่
นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่ วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
1.ประเมินจากการสอบปลายภาคโดย
ใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

20%

1-15

40%

16

40%

17

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สรศักดิ์ มั่นศิลป์. (2562). เอกสารประกอบการเรียนกฎหมายการพาณิชย์. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา การอภิปรายร่วมกัน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสําหรับการนําความรู้ไปใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมิ นจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบเพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
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2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
(2) ประเมินการทํางานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
(3) ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
2.5 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตและประเมินผลการทํางานกลุ่ม
(2) ประเมินความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลยี
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผู้สอนบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้สอน และผูส้ อนท่านอื่นที่ให้
ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นําเสนอ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับการตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการ
ให้คะแนนพฤติกรรม กิจกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรั บ ปรุงรูป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด การเรีย นการสอนหรื อ ตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นส่วนร่วมใน
การทําพิจารณ์ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานสร้างสรรค์ของ
ผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
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