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(ภาษาอังกฤษ)Business Law

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์โชคดี นพวรรณ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 2562302 กฎหมายธุรกิจ (Business Law) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการประกอบธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ ลักษณะของสัญ ญาต่างๆ
รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่สําคัญอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนําไป
ประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติม
จากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
กรกฎาคม 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 2562302
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กฎหมายธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Law
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์โชคดี นพวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
9 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประเภทของบุคคลและความสามารถของบุคคลในการทําธุรกิจ
รวมถึงการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจตามกฎหมายไทย อีกทัง้ หลักกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ ลักษณะของนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆที่จะต้องพบในการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์
ในการทํานิติกรรมสัญญาเหล่านี้ รวมทั้งความผูกพันที่จะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่างๆระหว่างคู่สัญญา
ซึ่งมีสภาพบังคับตามกฎหมายหลายๆฉบับ อาทิเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงองค์กรธุรกิจกฎหมาย
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของกฎหมายต่อธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
4. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายพิเศษอื่นๆที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญ ญา หนี้ และเอกเทศสัญ ญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ภาคสนาม
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ ป ระจํ ารายวิช า ประกาศเวลาให้ คํ าปรึก ษาในห้ อ งเรี ย นตลอดเวลาเรี ย น และจั ดให้
คําปรึกษาผ่านทางอินเตอร์เนต โดยตั้งเป็นกลุ่มสนทนาใน Facebook
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- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม (เฉพาะรายที่ต้องการ) 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ณ ห้องพักอาจารย์ อาคาร 1 ห้อง 1214

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธกี ารสอน
1.2.1บรรยายประกอบการฉาย Powerpoint พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจรวมทั้งหยิบยกประเด็นข่าวที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน
1.2.2 จัดให้นักศึกษาค้นคว้าหาข่าวที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมในการ
ทําธุรกิจและนําเสนอหน้าชั้นเรียนกําหนดให้นักศึกษาทํากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และ
ตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ตี่ ้องได้รับ
ได้ทราบเกีย่ วกับภาพรวมของกฎหมายธุรกิจ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.2.2 เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบ
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ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
นําไปประยุกต์
2.1.5 รู้ เข้ าใจ และสนใจพั ฒ นาความรู้ ความชํ านาญทางคอมพิ ว เตอร์ ห รือ สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 บรรยาย อภิ ป ราย การทํ า งานกลุ่ ม การนํ า เสนอรายงาน การวิ เคราะห์
กรณี ศึ ก ษา และมอบหมายให้ ค้น คว้าหาบทความ ข้อมู ลที่ เกี่ยวข้อง โดยนํ ามาสรุปและนําเสนอ
การศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบกลางภาคสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจและการนํา
ความรู้ไปใช้ประยุกต์
2.3.2 นําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกีย่ วข้องวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถสืบ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อใช้ในการแก้ไขปั ญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การมอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบถามด้วยวาจาในห้องเรียน สอบท้ายชั่วโมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่
มีการวิเคราะห์สถานการณ์
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายธุรกิจที่
เปลี่ยนไปอ่านบทความที่เกีย่ วข้องกับรายวิชาการนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 เช็คชื่อการเข้าเรียนหลังจากเริ่มเวลาเรียน 30 นาที
4.3.2 การตอบคําถามในห้องรวมถึงมารยาทในห้องเรียน
4.3.3 รายงานทีน่ ําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
4.3.4 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ ง
พัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางาน
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิท ธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
8

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และทํารายงาน
นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1การจัดทํารายงานและนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อสอน Learning outcome
ที่
1 แนะนําบทเรียนและเป็นการสอบถามความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย
ธุรกิจแนะนําวิธีการเรียน การประเมินผล และการทําข้อสอบ

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.อาจารย์ ผู้ ส อนแนะนํ า ตั ว และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมิ น ผล แนะนํ า หนั ง สื อ แหล่ ง การเรี ย นรู้ และ
website ต่างๆเพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู้พื้ นฐานทาง กฎหมายธุรกิจและร่วม
แสดงความคิดเห็น
1.เข้าสู่เนื้อหาบทนํา บรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดย
ใช้ Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นั ก ศึ ก ษาค้ น หาข้ อ มู ล กรณี ศึ ก ษาทาง หนั ง สื อ พิ ม พ์
อินเตอร์เน็ต

2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องความสามารถในการทํา
ธุรกิจของบุคคลและองค์กรธุรกิจ

3

3

กฎหมายว่าด้วยลักษณะของนิติกรรมและสัญญา

3

สื่อการสอน

ผู้สอน

1.ตํารา/เอกสาร อ.โชคดี
ประกอบการเรียน นพวรรณ
2.เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

1.ตํารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.สื่อมัลติมีเดีย/
การนําสนอด้วย
ภาพเลื่อน
3.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้ 1. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําสนอด้วย
Powerpoint
ภาพเลื่อน
2.สรุปและซักถาม
นั ก ศึ ก ษาค้ น หาข้ อ มู ล กรณี ศึ ก ษาทางหนั ง สื อ พิ ม พ์ 2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
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อ.โชคดี
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์
หัวข้อสอน Learning outcome
ที่
4 ความสําคัญของสัญญาซื้อขาย ลักษณะของข้อตกลงในการซื้อขาย
ระหว่างประเทศ (Incoterms)

5

กฎหมายว่าด้ ว ยลั ก ษณะของการทํ าสั ญ ญาซื้ อ ขาย ประเภทของ
สัญญาซื้อขาย สิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นั ก ศึ ก ษาค้ น หาข้ อ มู ล กรณี ศึ ก ษาทางหนั ง สื อ พิ ม พ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

3

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นั ก ศึ ก ษาค้ น หาข้ อ มู ล กรณี ศึ ก ษาทางหนั ง สื อ พิ ม พ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

6

ความสําคัญของสัญญาเช่าและกฎหมายว่าด้วยลักษณะของ
การทําสัญญาเช่าทรัพย์

3

7

กฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อ ซึ่งอธิบายถึงความสําคัญของสัญญาเช่า
ซื้อ และลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ

3

สื่อการสอน

ผู้สอน

11
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สัปดาห์
หัวข้อสอน Learning outcome
ที่
8 สอบกลางภาค 1 ชั่วโมงและบรรยายในเรื่องลักษณะของสัญญายืม
ในภาพรวม

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้สอน

3

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

9

กฎหมายว่าด้วยการยืม ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินซึ่งมี
ความสําคัญอย่างมาก

3

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

10

กฎหมายว่ าด้ ว ยลั ก ษณะของสั ญ ญาจ้ างแรงงานและจ้ างทํ าของ
รวมถึงความสําคัญของสัญญาดังกล่าวในการทําธุรกิจ

3

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์
หัวข้อสอน Learning outcome
ที่
11 กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้สอน

3

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้ อ
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

อ.โชคดี
นพวรรณ

12-13 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน ซึ่งเป็นตราสารที่ใช้ในการธุรกิจทั้งในประเทศ
และธุรกิจระหว่างประเทศ

6

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2.สรุปและซักถาม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

14-15 กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่สําคัญของ
ไทย ทั้งในส่วนของการจัดตั้ง การจัดการและความรับผิด

6

1.บ รรยายเนื้ อ หาประกอบตั ว บท กฎหมายโดยใช้
Powerpoint
2.สรุปและซักถาม
นักศึกษาค้นหาข้อมูลกรณีศกึ ษาทางหนังสือพิมพ์
อินเตอร์เน็ต

1.สื่อมัลติมเดีย อ.โชคดี
/การนําเสนอด้วย นพวรรณ
ภาพเลื่อน
2.เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1

สอบปลายภาค

16

60%

2

แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง

1-15

20%

3

- การตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียน
- การมี ส่ วนร่ วมในห้ องเรียน มารยาทในห้ องเรี ยนและ
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
- และการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

20%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ (รหัสวิชา 2562302) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติรับขนขงทางทะเล
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ข้อมูลทางกฎหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มี ก ารตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
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- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ
4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
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