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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอดุมศกึษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ  
      บัญชีบัณฑติ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          

2562308   กฎหมายการพาณิชย     
            Commercial  Laws 

1.2 จํานวนหนวยกิต 
 3 (3-0-6) หนวยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : บัญชบีัณฑิต 
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเฉพาะ 

1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสรศกัดิ์  มั่นศลิป 
2) อาจารยผูสอน : นายสรศักดิ์  มั่นศิลป ตอนเรียน C1 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2560 / ชั้นป 2 

1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี) 
ไมม ี

1.7 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี) 
ไมม ี

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 3 หอง 323 

1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
    16 พ.ย.2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา 

 1.1 พุทธิพสิัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน) 
 1.1.1 เรียนรูทฤษฎี เหตุและผลของตัวบทกฎหมายตางๆในรายวิชากฎหมายพาณิชย 

           1.1.2 มีความรูและความเขาใจในองคความรูดานกฎหมายที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  
       1.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางกฎหมายพาณิชย 

 
 1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน) 
 1.2.1 ทักษะในการคดัสรรขอมูลเพื่อวิเคราะหขอเท็จจรงิท่ีเกิดข้ึนเขากับหลักกฎหมาย 
 1.2.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช

รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 
 1.2.3 ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน หองสมุด 

internet เปนตน 
 1.3 จิตพสิัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีไดรับจากการเรยีน) 

 1.3.1 ยึดหลักปฏิบัติหนาที่ใหอยูบนพ้ืนฐานทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.3.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน

และสังคม 
 1.3.3 คํานึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ 

 

2.2 วัตถปุระสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.2.1  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงองคกรธุรกิจทางกฎหมาย  

           2.2.2  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชนของกฎหมาย
ตอธุรกิจ      

2.2.3  เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงกฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2.2.4  เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงกฎหมายพิเศษอ่ืนที่สําคัญตอการประกอบธุรกิจ 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
3.1 คาํอธิบายรายวิชา 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายตามประมวลแพงและพาณิชย นิติกรรม
สัญญา หน้ีสิน ซื้อขาย เชาซื้อ แลกเปลี่ยน เชาทรัพย กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตั๋วเงิน            
หางหุนสวนบริษัท กฎหมายหลักทรัพย กฎหมายแรงงาน และกฎหมายการคาระหวางประเทศ  
 Introduction to business law; civil and commercial code : juristic acts and 
contracts, obligation, purchase, sale, hire purchase, exchange, hire property, loan, 
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guarantee, mortgage, pledge, bills, partnerships companies, security act,  labour law 
and international trade law. 
 
3.2 จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง 

45 ชั่วโมงตอ 
ภาคการศึกษา 

ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
ตามความตองการของนักศึกษา
เปนรายกลุม เพ่ือทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศกึษา
ท่ีมีผลการเรียนต่ํา 

ไมมีการฝกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงตอ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล 
 1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผาน Social Network เชน Facebook  
line เปนตน 
 2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย 
1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรูท่ีตองการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาหที่
ประเมิน 

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.   มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
 

 
1) ปลูกฝงในดานศีลธรรมแกนักศึกษา โดยใช
ตัวบทกฎหมายเปนพ้ืนฐานสําหรับการเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม โดยประยุกตใชในการสอน 
2) เนนความซ่ือตรงท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน 
รวมถึงการรักษาความยุติธรรมในการดําเนิน
ชีวติ อันถือเปนหัวใจสําหรับผูศึกษากฎหมาย 
โดยอาศัยสถานการณท่ีในหองเรียนเปนส่ือ 
เชน การไมทําทุจริตในการสอบ การไมลอก
ผลงานหรือความคิดของบุคคลอ่ืน การรูจัก
ยอมรับผิดกรณีท่ีทําผิด หรือ การไมแอบอาง
ผลงานของบุคคลอื่นวาเปนของตนเอง 
3) ปลูกฝงและสนับสนุนนักศึกษาในดานความ
เพียร มีอุตสาหะในการศึกษาเลาเรียนโดย
ปราศจากความเกียจคราน 

 
1)  ประเมินโดยสัง เกตจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาขณะอยูในหองเรียน ทํากิจกรรมหรือ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การตรงตอ
เวลาในการเขาเรียนและสงงาน 
2) ประเมินจากความมานะของนักศึกษาในการ
เขาหองเรียนเพื่อฟงบรรยาย การใชเวลาใน
หองสมุดเพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมความ
พรอมสําหรับการสอบ 
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4)  ประเมินโดยสัง เกตจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีประพฤติไมถูกตองตามกฎระเบียบ 

 

1-15 

 

10% 
 

ดานความรู 
 2. มีความรูและความเขาใจในองคความรูดานอื่นท่ี
สัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี โดยสามารถ
บูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 

 
1) เนนการสอนท้ังทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  
และประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริง 
 2) เพิ่มทักษะการใชภาษากฎหมายเพ่ือการ
เขียนและการนําเสนอโดยการยกตัวอยาง
สอดแทรกไปในการบรรยายในแตละรายวิชา
ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของเน้ือหาในวิชาน้ันๆ  
และใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น  

 
1) การทําแบบฝกหัดทดสอบ 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรยีน 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

    
 1-15 

 
     60% 
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ผลการเรียนรูท่ีตองการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาหที่
ประเมิน 

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล 

3) มอบหมายงานใหนักศึกษาไดคนควา 
วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือนํามาประยุกตใช 
4) มีการยกตัวอยางคดีท่ีนาสนใจหรือ
เหตุการณปจจุบันท่ีเปนประเด็นทางกฎหมาย
เพ่ือใหนักศึกษารูเทาทันสถานการณและ
พัฒนาการทางกฎหมาย 

ดานทักษะทางปญญา 
1.  สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และ
แนวคิดตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการระบุและวิเคราะห
ปญหาท่ีมีความซับซอนไดดวยตนเอง 
3.  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได
อยางถูกตอง ครบถวน 

 
1) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม และ
นําเสนอผลงาน 
2) อภิปรายกลุม 
3) วิเคราะหกรณีศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย 

 
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นท่ีอยูบน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา 
เพ่ือมาสนับสนุนกิจกรรม 
3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบ
อัตนัย  
4) ประเมินการประยุกตความรูท่ีเรียนมาเพื่อ
นําไปอธิบายแกปญหาจากปรากฏการณทาง
สังคม 

 
3,5,7,12, 
14,15 

 

 
      10% 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
1.  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
1) การอภิปรายกลุม  
2) มอบหมายภาระหนาท่ีและมอบหมายงาน
เปนกลุม 
3) การนําเสนอรายงาน 
4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ตามหลักวิชาการ 

 
 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในช้ัน 
เรียน  
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลท่ีดําเนินกิจกรรม 

3,5,7,12, 
14,15 

 

     10% 
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ผลการเรียนรูท่ีตองการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาหที่
ประเมิน 

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล 

ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด
และการเขียน รูจักเลือกและใชรปูแบบการนําเสนอ
ท่ีเหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 

 
 
1) การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะห โดย
เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาได
วิเคราะหสถานการณจําลอง และสถาน  
การณจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ี
เหมาะสม 

 
 
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี 
การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเคร่ืองมือตาง ๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้น
เรียน 

 
 
3,5,7,12, 
14,15 

 

 
 
      10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรบัผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรบัผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดท่ี 5 ขอ 2) 

สัปดาหที่ 
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ส่ือท่ีใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

1 
(3 ชม.) 

-แนะนําการเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล หนังสือและเอกสารท่ีใช
ในการเรียน 
-ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย     

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. ผูสอนแนะนําการเรียน กิจกรรมการ
เรียนการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล หนังสือและเอกสารที่ใชใน
การเรียน 
2. บรรยายเร่ืองความรูทั่วไปเก่ียวกับ
กฎหมาย 
3. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ 
 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ 

 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

2 
(3 ชม.) 

หนี้ กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองหนี้ 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ 
 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 
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สัปดาหที่ 
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ส่ือท่ีใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

3 
(3 ชม.) 

บุคคล กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองบุคคล 
2. ถามตอบเพื่อทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดอภปิรายกลุม 
2. สืบคนขอมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

4 
(3 ชม.) 

นิติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองการกําหนดประเด็นขอ
พิพาท 

2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ 
 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

5 
(3 ชม.) 

สัญญา กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองสัญญา 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 
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สัปดาหที่ 
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ส่ือท่ีใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดอภปิรายกลุม 
2. สืบคนขอมูลทาง internet 

4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย 

6 
(3 ชม.) 

ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

7 
(3 ชม.) 

เชาทรัพย เชาซื้อ กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ือง-เชาทรัพย เชาซื้อ 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดอภปิรายกลุม 
2. สืบคนขอมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

8 
(3 ชม.) 

-สอบกลางภาค 
-จางแรงงาน จางทําของ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองจางแรงงาน จางทําของ 
1. เอกสารประกอบการ
เรียน 

1. การตรงตอเวลาในการเขาสอบ 
2. การแตงกายของนักศึกษา 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 
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สัปดาหที่ 
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ส่ือท่ีใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

 2. บรรยายเร่ืองการสงสําเนาเอกสาร 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ขอสอบกลางภาค 

2. PowerPoint 3. ปริมาณการกระทําทุจริตในการ
สอบ 
 

9 
(3 ชม.) 

กฎหมายแรงงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองกฎหมายแรงงาน  
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

10 
(3 ชม.) 

ยืม ค้ําประกัน กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองยืม ค้ําประกัน 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. รางสัญญากูยืมเงิน 

2. สืบคนขอมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกตองของใบงานที่
มอบหมาย  

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

11 
(3 ชม.) 

จํานอง จํานํา กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองจํานอง จํานํา 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 
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สัปดาหที่ 
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ส่ือท่ีใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ 

4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ 
 

12 
(3 ชม.) 

ตัวแทน นายหนา กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองตัวแทน นายหนา 

2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดอภปิรายกลุม 
2. สืบคนขอมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

13 
(3 ชม.) 

หุนสวน บริษัท กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองหุนสวน บริษัท 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดทําแบบฝกหัดทดสอบ 

2. มอบหมายหัวขอรายงานกลุม เพ่ือ
นําเสนอในคร้ังท่ี 15  

3. สืบคนขอมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกตองของแบบฝกหัด
ทดสอบ 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 
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สัปดาหที่ 
(ชม.) 

หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน ส่ือท่ีใช การวัดและประเมินผล  
(สัดสวนการประเมิน) 

ผูสอน 

14 
(3 ชม.) 

ตั๋วเงิน กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองตั๋วเงิน 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. จัดอภปิรายกลุม 
2. สืบคนขอมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. การมีสวนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

15 
(3 ชม.) 

การคาระหวางประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน : 

1. บรรยายเร่ืองการคาระหวางประเทศ 

2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจใน
เน้ือหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. นําเสนอรายงานกลุม 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 
2. การแตงกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
4. การมีสวนรวมในการนําเสนอ
รายงาน 
5. ความถูกตองของขอมูลที่
อภิปราย 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป 

16 
(2 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - ระหวางภาค     60% 
  - สอบปลายภาค    40% 
   
 2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม   อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและตําราหลัก 
 สรศักดิ์ มั่นศิลป. (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชากฎหมายพาณิชย.  
                   กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ 
           หยุด แสงอุทัย ; แกไขและปรับปรุงโดยสมยศ เชื้อไทย. (2555). ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ 
 กฎหมายทั่วไป. พิมพคร้ังที่ 18. กรงุเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.                                                   
           สมยศ เชื้อไทย. (2538). คําอธิบายวิชาแพง : หลักทั่วไป: ความรูกฎหมายทั่วไป.  
                 กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนติิศาสตร 
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
          ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง. (2545). ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพครั้งที่ 2.  
                กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
        

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
 http://www.dega.supremecourt.or.th/เว็บไซตสืบคนคาํพิพากษาศาลฎีกา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมนิตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน 

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน 
 1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 
 2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศกึษา 
 3) ผลการสอบปลายภาค 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
 นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรยีนการสอน โดยนําผล
การประเมนิและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในคร้ังตอไป 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรูของนกัศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาํเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
นําเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู    
ทักษะทางปญญา    
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชไอท ี

   

 
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของ
นักศกึษาตามวิธีการ ขอ 7.4 
 2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี 

 


