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รหัสวิชา 2562302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กฎหมายธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Law

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สร้อย ไชยเดช

คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์กรธุรกิจ การเลิกกิจการ การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ การ
เจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา การทานิติกรรมสัญญา กฎหมายเอกเทศสัญญา การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
และอนุ ญาโตตุลาการ กฎหมายคุ้มครองผู้ บริโภค กฎหมายทรัพย์สินทางปัญ ญา กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่ ม
เศรษฐกิจการค้า กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยคานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรี ยนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
สร้อย ไชยเดช
มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2562302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กฎหมายธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Law
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เลขานุการทางการแพทย์
3.2 ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร กระจาดทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 254 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
15 กรกฎาคม 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
15 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นมี ความรู้ ในกฎหมายต่างๆที่ ส าคัญ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ การประกอบธุรกิ จ เช่ น
ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูป แบบองค์ก รธุรกิจ การเลิ กกิจการ การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟู
กิจการ การเจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา การทานิติกรรมสัญญา กฎหมายเอกเทศสัญญา การระงับข้อ
พิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
เกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจการค้า กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยคานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกฎหมายต่างๆที่สาคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น
ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูป แบบองค์ก รธุรกิจ การเลิ กกิจการ การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟู
กิจการ การเจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา การทานิติกรรมสัญญา กฎหมายเอกเทศสัญญา การระงับข้อ
พิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
เกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจการค้า กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยคานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถน าความรู้แ ละความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ กฎหมายต่ างๆที่ ส าคั ญ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์ก รธุรกิจ การเลิกกิจการ การควบ
กิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ การเจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา การทานิติกรรมสัญญา กฎหมาย
เอกเทศสัญญา การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจการค้า กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยคานึงถึง
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อ
เป็นการปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ การเลิกกิจการ
การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ การเจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา การทานิติกรรมสัญญา
กฎหมายเอกเทศสั ญญา การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญ าโตตุลาการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจการค้า กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โดย
คานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
Characteristics, objectives in business unit, essential laws regarding business unit,
dissolution merger bankruptcy reorganization law, business negotiation, drafting contracts,
legal transaction and contracts specific contracts, settlement in business disputes,
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arbitration, consumer protection law, intellectual property law, lawsregarding regional
economic integration, international trade law concerning business ethics
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรื อ ตามที่
ผู้ เรี ย น ร้ อ ง ข อ เพื่ อ
ท บ ท ว น ค ว าม รู้ ค ว าม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินั ย เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
เข้ าใจผู้ อื่ น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบี ย บ ข้ อบั งคับ ต่ างๆ ของสถาบั น และสั งคม รวมถึ งการเป็ น
แบบอย่างที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการหลักจริยธรรมคุณธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายโดยสอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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1.2.4 การมอบหมายรายงานและแบบฝึกหัด โดยจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้
ถูกต้องและครบถ้วน
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานคนอื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและหรือทาง
การแพทย์
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและ
หรือทางการแพทย์
 2.1.4 มีความรู้ เกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางวิ ชาการและวิชาชี พด้ านบริ หารธุรกิจ รวมทั้ งมี ค วาม
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเข้าชั้นเรียนและแบบออนไลน์
โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
2.2.2 การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.2 วัดและประเมินผลจากการร่วมกิจกรรม การส่งรายงานและแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับ
กฎหมายธุรกิจตามทีม่ อบหมายหรือตามความสนใจ
2.3.3 วัดผลจากการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญหาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสื บ ค้น ประมวลและประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งได้ด้ว ยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน
ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
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3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลื อกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์
ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จาแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหาวิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดวัดความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดทาแบบฝึกหัด เพื่อใช้วัด
ทักษะทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้ างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
ของทีม
 4.1.3 สามารถท างานเป็ น ที ม แสดงภาวะผู้ น าต่ อ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่ มีการกาหนดกิจกรรมหรือรายงานให้ ท าเป็ นงานกลุ่ ม และ/หรือการทางานที่ ต้อง
ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและ/หรือภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการพัฒนา
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5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุรกิ จ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิผล
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การแปลความหมาย และการสื่ อข้อมู ล เพื่ อ สนั บสนุน การด าเนิ น งานของธุรกิ จและหรือ
เลขานุการทางการแพทย์
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายรายงานหรือแบบฝึกหัดที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลให้เป็นประโยชน์
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินผลจากคุณภาพผลงานของนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
จานวน
ที่
Learning Outcome
ชัว่ โมง
1
- แนะน าบทเรี ย นและเป็ น การสอบถาม
3
ออฟไลน์ ความรู้ พื้ น ฐานทางกฎหมายธุร กิ จ แนะน า
วิธีการเรียน มอบหมายรายงานทั้งแบบกลุ่ม
และเดี่ยว เกณฑ์การประเมินผล และการทา
ข้อสอบ

2
ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์กร
ออฟไลน์ ธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ
-ศึกษากฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน
-ศึกษากฎหมายว่าด้วยบริษัทจากัด
-ศึกษาวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
และบริษัท
Learning Outcome
-นักศึกษาบอกข้อดี และข้อเสีย ของการจด
ทะเบียนองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ ได้
3
(ต่อ)ลักษณะ วัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์กร
ออฟไลน์ ธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ
-ศึกษากฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน
-ศึกษากฎหมายว่าด้วยบริษัทจากัด
-ศึกษาวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัวและอธิบ ายเนื้ อหา
รายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
แหล่งการเรียนรู้ และwebsite ต่างๆเพิ่มเติม
2. บรรยายเนื้อหาเบื้องต้นของกฎหมายธุรกิจ
3. ถาม-ตอบ ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายธุรกิจ
และร่วมแสดงความคิดเห็น
4. มอบหมายรายงานกลุ่มและเดี่ยว
1. เข้าสู่ เนื้ อ หาบทน า บรรยายประกอบตั วบท
กฎหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
2. สรุปและซักถาม
3. มอบหมายงานกลุ่ ม ให้ ผู้ เรี ย นค้ น หาข้ อ มู ล
ส าคั ญ ต่ า งๆ อาทิ วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดจากเว็บไซต์
ของกระทรวงพาณิชย์ และส่งงานท้ายชั่วโมง

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
3. ใบงานทดสอบความรู้
พื้นฐานทางกฎหมาย
ธุรกิจ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.1
ผศ.สร้อย
ไชยเดช

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
3. เอกสารแบบฟอร์ม
ต่างๆจากกระทรวง
พาณิชย์

1.1, 1.2

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

1. บรรยายประกอบตัวบทกฎหมายกรณีศึกษาที่ 1. เอกสารประกอบการ
น่าสนใจ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2.นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากโจทก์ ที่ ไ ด้ รั บ 2. สือ่ การสอน W-BSC
มอบหมายทางอิ น เตอร์ เน็ ต เรื่ อ งวิ ธี ก าร และ
ขั้นตอนต่างๆทางกฎหมายในการจัดการองค์กร

1.1, 1.2

ผศ.สร้อย
ไชยเดช
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
และบริษัท
Learning Outcome
-นักศึกษาบอกข้อดี และข้อเสีย ของการจด
ทะเบียนองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ ได้
4
การเลิกกิจการ การควบกิจการ
3
ออฟไลน์ - ประเภทของการเลิกกิจการ
- ขั้นตอนการเลิกกิจการ
- ศึกษาหลักกฎหมายที่เกีย่ วกับการควบ
กิจการ
Learning Outcome
- นักศึกษาเลือกรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน ของ
การเลิกกิจการ และมีความรู้ว่าการควบรวม
กิ จ การมี ป ระโยชน์ แ ละข้ อ ดี อ ย่ า งไร โดย
สามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจใน
อนาคตได้
5
ล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ
3
ออนไลน์ - ศึกษาพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ.2483
- การล้มละลาย-บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล
- การปลดจากการล้มละลาย
- หลักเกณฑ์การขอฟื้นฟูกิจการ
- การยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
Learning Outcome
นักศึกษามีความรูเ้ ข้าใจเกี่ยวกับการ
ล้มละลายตามกฎหมาย และเข้าใจถึง
ผลต่างๆของการต้องล้มละลาย รวมทั้งเข้าใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ทางธุรกิจ และส่งงานท้ายชั่วโมง
3.สรุปและซักถาม
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย และ 1. เอกสารประกอบการ
คาพิพากษาฎีกา
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2.มอบหมายงานให้ ผู้ เ รี ย นไปศึ ก ษาค้ น คว้ า 2. สือ่ การสอน W-BSC
เกี่ยวกับประเภทและขั้นตอนของการเลิกกิจการ
และประโยชน์ ของการควบรวมกิจการ และส่ ง
งานท้ายชั่วโมง
3.สรุปและซักถาม

1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย โดย
ผ่ า นระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/
หรือ LINE GROUP หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม
2. ศึกษากรณีตัวอย่างบุคคลธรรมดาที่ล้มละลาย
และองค์กรธุรกิจ(นิติบุคคล)ที่ล้มละลาย
3.ร่วมกันวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ
4.ศึกษาตัวอย่างคาร้องขอฟื้นฟูกิจการ
5.สรุปและซักถาม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP
3. ตัวอย่างคาร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการ

1.3

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

10

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และประโยชน์ของการ
ฟื้นฟูกิจการ และสามารถให้คาแนะนา
เบื้องต้นกับบุคคลอื่นในเรื่องดังกล่าวได้ด้วย
6
การเจรจาธุรกิจและการร่างสัญญา
ออนไลน์ -หลักในการเจรจาธุรกิจให้มีผลตามกฎหมาย
-หลักในการร่างสัญญาต่างๆตามกฎหมาย
Learning Outcome
นักศึกษามีความรูเ้ ข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ
และประโยชน์ของการเจรจาทางธุรกิจและ
สามารถเจรจาต่อรองทางธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
7
การทานิติกรรมสัญญา
ออนไลน์ -ความหมายและแบบของนิติกรรมทาง
กฎหมาย
-ความหมายของการทาสัญญาตามกฎหมาย
8
กฎหมายเอกเทศสัญญา
ออนไลน์ -สัญญาซื้อ-ขาย
-สัญญาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
-สัญญายืม
-สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทาของ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถร่างสัญญาทางธุรกิจอย่าง
ง่ายได้ถูกต้อง

จานวน
ชั่วโมง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย โดย
ผ่ า นระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/
หรือ LINE GROUP หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม
2. ศึกษาตัวอย่างสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ
3. มอบหมายงานให้ ผู้เรีย นไปศึ ก ษาค้น คว้าถึ ง
กรณี พิ พ าทปั ญ หาทางธุรกิ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น จริง และ
จัดส่งงานทางโปรแกรมที่กาหนด เช่น อีเมล์

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP
3. ตัวอย่างสัญญาทาง
ธุรกิจประเภทต่างๆ

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

3

1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย โดย
ผ่านระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/
หรือ LINE GROUP หรือระบบอืน่ ๆที่เหมาะสม
2. ศึกษาตัวอย่างนิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจ
ประเภทต่างๆ
3. สรุปและซักถาม
1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย โดย
ผ่านระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/
หรือ LINE GROUP หรือระบบอืน่ ๆที่เหมาะสม
2. มอบหมายงาน ให้ ผู้ เรีย นหั ด ร่างสัญ ญาทาง
ธุรกิจประเภทต่างๆ ค้นคว้า และจัดส่งงานทาง
โปรแกรมที่กาหนด เช่น อีเมล์
3. สรุปและซักถาม

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP

1.1

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP
3. ตัวอย่างสัญญาทาง
ธุรกิจประเภทต่างๆ

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

3

11

มคอ. 3

สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
9
(ต่อ)กฎหมายเอกเทศสัญญา
ออนไลน์ -สัญญาซื้อ-ขาย
-สัญญาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
-สัญญายืม
-สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทาของ
10
- ความสาคัญและประโยชน์ของการเจรจา
ออนไลน์ ระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
- ประเภทและขั้นตอนในการระงับข้อพิพาท
ทางธุรกิจ
- การทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
- การระงับข้อพิพาทโดยการดาเนินคดีใน
ศาล
- การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเจรจาประนีประนอมยอม
ความเพื่อระงับข้อพิพาททางธุรกิจในเบื้องต้น
ก่อนการนาคดีขึ้นสู่ชั้นศาลได้
11
กฎหมายคุม้ ครองผู้บริโภค
ออนไลน์ - แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวการคุม้ ครองผู้บริโภค
- ศึกษาพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
- การดาเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภค
Learning Outcome
นัก ศึ กษาสามารถเขีย นกระบวนการในการ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1.บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย โดย
ผ่านระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/
หรือ LINE GROUP หรือระบบอืน่ ๆที่เหมาะสม
2.มอบหมายงาน ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า และ
จัดส่งงานทางโปรแกรมที่กาหนด เช่น อีเมล์
3.สรุปและซักถาม
3

1.บรรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บทกฎหมาย
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และคาพิพากษาฎีกา โดย
ผ่ า นระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/
หรือ LINE GROUP หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม
2.ศึกษาตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ
3..มอบหมายโจทย์ ข้ อ พิ พ าททางธุ ร กิ จ โดยให้
นัก ศึ กษาฝึ ก หั ด ร่างสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอม
ความเพื่อระงับข้อพิพาททางธุรกิจ และจัดส่งงาน
ทางโปรแกรมที่กาหนด เช่น อีเมล์
4.สรุปและซักถาม

3

1.บรรยายเนื้ อหาประกอบตัวบทกฎหมายและ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ คาพิพากษาฎีกา โดยผ่าน
ระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/หรื อ
LINE GROUP หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม
2.ศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ างคดี ผู้ บ ริโภคที่ เป็ น ข่ าวใน
ความสนใจของประชาชน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP
3. ตัวอย่างสัญญาทาง
ธุรกิจประเภทต่างๆ
1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP
3. ตัวอย่างสัญญา
ประนีประนอมยอมความ

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP
3. ข่าวปัญหาคดีคุ้มครอง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.1, 1.2, 1.3
ผศ.สร้อย
ไชยเดช

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

1.1, 1.2, 1,3

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

12

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ดาเนิ น คดีผู้ บ ริโภค และสามารถรัก ษาสิท ธิ
ของตนเองเพื่ อ มิ ให้ ถู ก ผู้ ป ระกอบการต่ า งๆ
กระทาละเมิดได้

12
กฎหมายเกี่ยวกับกลุม่ เศรษฐกิจการค้า
ออนไลน์ - ศึกษามาตรการทางการค้า
- การเคลื่อนย้ายแรงงาน

13
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ออนไลน์ -ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการทาการค้าและการค้าระหว่าง
ประเทศ
-ศึกษาและทาความเข้าใจถึงลักษณะ วิธีการ
และความสาคัญ ของความร่วมมือทางการค้า
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ทางกฎหมายที่สาคัญในการ
ท าการค้ า โดยสามารถน าไปปรั บ ใช้ กั บ
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3.มอบหมายงานจากกรณีตัวอย่างข่าวปัญหาคดี
ผู้ บ ริ โ ภค โดยให้ ผู้ เรี ย นวิ เคราะห์ และแสดง
ความคิ ด เห็ น และจั ด ส่ ง งานทางโปรแกรมที่
กาหนด เช่น อีเมล์
4.สรุปและซักถาม
1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย โดย
ผ่ า นระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/
หรือ LINE GROUP หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม
2. วิเคราะห์ ก รณี ศึก ษาเกี่ ย วกั บ กลุ่ม เศรษฐกิ จ
การค้า
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หั ด ทดสอบความรู้ ที่
เรียนมาจากโจทย์ที่ผู้สอนมอบหมาย และจัดส่ง
งานทางโปรแกรมที่กาหนด เช่น อีเมล์
4. สรุปและซักถาม
1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ผ่ า นระบบ W-BSC Microsoft Teams และ/
หรือ LINE GROUP หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม
2. วิเคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาจากค าพิ พ ากษาฎี ก าที่
เกี่ยวข้อง
3. สรุปและร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น

ผู้บริโภคที่เป็นทีส่ นใจ
ของประชาชน
4. แผ่นพับความรู้จาก
สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP

1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
Microsoft Teams
และ/หรือ LINE GROUP
3 .ค าพิ พ าก ษ าฎี ก าที่
เกี่ยวข้อง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1, 1.2

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

1.3

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

13

มคอ. 3

สัปดาห์
หัวข้อการสอน /
ที่
Learning Outcome
14
ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักการ
ออฟไลน์ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางในการแก้ไข
ปัญญาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
-ลิขสิทธิ์
-สิทธิบัตร
-เครื่องหมายการค้า
15
จริยธรรมในการทาธุรกิจ
ออฟไลน์ - แนวคิด ทฤษฎี
- ความสาคัญของหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การทาธุรกิจ
- ประโยชน์ต่อทางธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การเป็นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. บรรยายเนื้อหาประกอบตัวบทกฎหมาย
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และคาพิพากษาฎีกา
2. รับชมวิดีทัศน์ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
3. ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
3

1. บรรยายเนื้อหา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง
2. ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
3. นาเสนอรายงานกลุ่มที่มอบหมายหน้าชั้นเรียน
และจัดส่งรายงานเดี่ยว
4. สรุปและทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC
3. วิดีทัศน์ปัญหาเกี่ยวกับ
การทาละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
1. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
2. สื่อการสอน W-BSC

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.1, 1.2
ผศ.สร้อย
ไชยเดช

1.3

ผศ.สร้อย
ไชยเดช

หมายเหตุ : - กิจกรรมการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 15 สัปดาห์
- แผนการสอนในครั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

14

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน / 1.1,1.2,1.4,1.3,4.3
การเข้าร่วมกิจกรรม
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง/
การมีจิตสานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม

2. รายงานกลุ่มและ
รายงานเดี่ยว

1.1,1.3,2.1, 3.2
4.3,5.3

3.สอบปลายภาค

2.1,2.4,3.1,3.2

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น เรียน การร่วม
กิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายทั้ งแบบราย
กลุ่มและบุคคล
4. ก ารส่ งแ บ บ ฝึ ก หั ด ห รื อ งาน ที่
มอบหมายในแต่ละครั้ง
1. การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2.ประเมินจากความถูกต้อง ครบถ้วน
แ ล ะ ค ว า ม เรี ย บ ร้ อ ย ค ว า ม คิ ด
สร้ า งสรรค์ ของรายงาน กลุ่ ม และ
รายงานเดี่ยว
3. ประเมินจากความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่
คัดลอกหรือนาผลงานวิชาการของผู้อื่น
มาเป็นของตน
1.ประเมินจากการสอบปลายภาคโดย
ใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

20%

15

40%
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40%

15

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ . (2562). เอกสารประกอบการเรียนกฎหมายธุรกิจ . กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกษมสันต์ วิลาวรรณา. (2563). คาอธิบายกฎหมายแรงงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 27). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
ศักดา ธนิตกุล. (2559). กฎหมายกับธุรกิจ. (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สมคิด บางโม. (2561). กฎหมายธุรกิจ. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: เอสเคบุ๊คส์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- จัดให้มีการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรและการทวนสอบในระดับคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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