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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ  
      บัญชีบัณฑิต 

 
หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
2562308   กฎหมายการพาณิชย์     
            Commercial  Laws 

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต 
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเฉพาะ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์สรศักดิ์  มั่นศิลป์ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สรศักดิ์  มั่นศิลป์ ตอนเรียน B1 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    15 พ.ย.2561 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 
 1.1.1 เรียนรู้ทฤษฎี เหตุและผลของตัวบทกฎหมายต่างๆในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ 

           1.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
       1.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางกฎหมายพาณิชย์ 

 
 1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
 1.2.1 ทักษะในการคัดสรรข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเข้ากับหลักกฎหมาย 
 1.2.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้

รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
 1.2.3 ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด 

internet เป็นต้น 
 1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 

 1.3.1 ยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่บนพื้นฐานทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน

และสังคม 
 1.3.3 ค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 2.2.1  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงองค์กรธุรกิจทางกฎหมาย  
           2.2.2  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของกฎหมาย
ต่อธุรกิจ      

2.2.3  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2.2.4  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายพิเศษอ่ืนที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ 

 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา หนี้สิน ซื้อขาย เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ กู้ยืม ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า ตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายแรงงานและ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
                 Introduction to business law; civil and commercial code; law principles 
relating to juristic acts and contracts, obligation, purchase, sale, hire purchase, 
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exchange, hire property, loan, guarantee, mortgage, pledge, bills, partnerships 
companies; public law; security act;  labor law; international trade law 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน Social Network เช่น Facebook  
line เป็นต้น 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.   มีความซื่อสัตยส์ุจรติ มีวินัย เคารพและสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถาบันและสังคม 
4.มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านงึถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

 
1) ปลูกฝังในด้านศีลธรรมแก่นักศกึษา โดยใช้
ตัวบทกฎหมายเป็นพื้นฐานส าหรบัการเป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม โดยประยุกต์ใช้ในการสอน 
2) เน้นความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
รวมถึงการรักษาความยุติธรรมในการด าเนิน
ชีวิต อันถือเป็นหัวใจส าหรับผู้ศึกษากฎหมาย 
โดยอาศัยสถานการณ์ที่ในห้องเรียนเป็นสื่อ 
เช่น การไม่ท าทุจริตในการสอบ การไมล่อก
ผลงานหรือความคิดของบุคคลอื่น การรู้จัก
ยอมรับผดิกรณีที่ท าผดิ หรือ การไม่แอบอ้าง
ผลงานของบุคคลอื่นว่าเป็นของตนเอง 
3) ปลูกฝังและสนับสนุนนักศึกษาในด้านความ
เพียร มีอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนโดย
ปราศจากความเกียจคร้าน 

 
1) ประเมินโดยสั งเกตจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาขณะอยู่ในห้องเรียน ท ากิจกรรมหรือ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การตรงต่อ
เวลาในการเข้าเรียนและส่งงาน 
2) ประเมินจากความมานะของนักศึกษาในการ
เข้าห้องเรียนเพื่อฟังบรรยาย การใช้เวลาใน
ห้องสมุดเพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการสอบ 
3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีประพฤติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

 
1-15 

 
10% 

 

ด้านความรู้ 
 2. มีความรู้และความเขา้ใจในองค์ความรู้ดา้นอ่ืนท่ี
สัมพันธ์กับองค์ความรูด้้านการบญัชี โดยสามารถ
บูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

 
1) เน้นการสอนทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  
และประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 2) เพิ่มทักษะการใช้ภาษากฎหมายเพื่อการ
เขียนและการน าเสนอโดยการยกตัวอย่าง
สอดแทรกไปในการบรรยายในแตล่ะรายวิชา
ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเนื้อหาในวิชานั้นๆ  
และให้นักศึกษาร่วมแสดงความคดิเห็น  

 
1) การท าแบบฝึกหัดทดสอบ 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 

    
 1-15 

 
     60% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

3) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้คน้คว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ 
4) มีการยกตัวอย่างคดีที่น่าสนใจหรือ
เหตุการณ์ปัจจบุันท่ีเป็นประเด็นทางกฎหมาย
เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์และ
พัฒนาการทางกฎหมาย 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1.  สามารถสบืค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และ
แนวคิดต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
 

 
1) การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม และ
น าเสนอผลงาน 
2) อภิปรายกลุ่ม 
3) วิเคราะห์กรณีศึกษาเกีย่วกับกฎหมาย 

 
1) การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นท่ีอยู่บน
พื้นฐานหลักวิชาการ 
2) การสามารถอ้างอิง หนังสือ เอกสาร ต ารา 
เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม 
3) ประเมินจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
อัตนัย  
4) ประเมินการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อ
น าไปอธิบายแก้ปัญหาจากปรากฏการณ์ทาง
สังคม 

 
3,5,7,12, 
14,15 

 

 
      10% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอยา่งด ี

 
 
1) การอภิปรายกลุ่ม  
2) มอบหมายภาระหน้าท่ีและมอบหมายงาน
เป็นกลุ่ม 
3) การน าเสนอรายงาน 
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ตามหลักวิชาการ 

 
 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ัน 
เรียน  
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ด าเนินกิจกรรม 

3,5,7,12, 
14,15 

 

     10% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด
และการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอ
ที่เหมาะสมกับปญัหาและกลุม่ผู้ฟงัที่แตกต่างกัน 

 
 
1) การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ โดย
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้
วิเคราะหส์ถานการณ์จ าลอง และสถาน  
การณ์จริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 

 
 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี 
การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด เหตผุลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษา การน าเสนอต่อช้ัน
เรียน 

 
 
3,5,7,12, 
14,15 

 

 
 
      10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 

สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

-แนะน าการเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล หนังสือและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย     

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนแนะน าการเรียน กิจกรรมการ
เรียนการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล หนังสือและเอกสารที่ใช้ใน
การเรียน 
2. บรรยายเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย 
3. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดท าแบบฝึกหัดทดสอบ 
 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

2 
(3 ชม.) 

หนี้ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องหนี้ 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดท าแบบฝึกหัดทดสอบ 
 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 
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สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3 
(3 ชม.) 

บุคคล กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องบุคคล 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดอภิปรายกลุ่ม 
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต์ 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

4 
(3 ชม.) 

นิติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องการก าหนดประเด็นข้อ
พิพาท 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดท าแบบฝึกหัดทดสอบ 
 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

5 
(3 ชม.) 

สัญญา กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องสัญญา 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 
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สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดอภิปรายกลุ่ม 
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet 

4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย 

6 
(3 ชม.) 

ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดท าแบบฝึกหัดทดสอบ 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

7 
(3 ชม.) 

เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่อง-เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดอภิปรายกลุ่ม 
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต์ 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

8 
(3 ชม.) 

-สอบกลางภาค 
-จ้างแรงงาน จ้างท าของ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องจ้างแรงงาน จ้างท าของ 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าสอบ 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 
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สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 2. บรรยายเรื่องการส่งส าเนาเอกสาร 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ข้อสอบกลางภาค 

2. PowerPoint 3. ปริมาณการกระท าทุจริตในการ
สอบ 
 

9 
(3 ชม.) 

กฎหมายแรงงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องกฎหมายแรงงาน  
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดท าแบบฝึกหัดทดสอบ 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

10 
(3 ชม.) 

ยืม ค้ าประกัน กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องยืม ค้ าประกัน 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ร่างสัญญากู้ยืมเงิน 
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต์ 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกต้องของใบงานที่
มอบหมาย  

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

11 
(3 ชม.) 

จ านอง จ าน า 
ตัวแทน นายหน้า 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องจ านอง จ าน า ตัวแทน 
และนายหน้า 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 
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สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดท าแบบฝึกหัดทดสอบ 

4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ 
 

12 
(3 ชม.) 

หุ้นส่วน บริษัท กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องหุ้นส่วน บริษัท 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดอภิปรายกลุ่ม 
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต์ 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

13 
(3 ชม.) 

ตั๋วเงิน กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องตั๋วเงิน 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดท าแบบฝึกหัดทดสอบ 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต์ 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด
ทดสอบ 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 
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สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. มอบหมายหัวข้อรายงานกลุ่ม เพ่ือ
น าเสนอในครั้งที่ 15  
3. สืบค้นข้อมูลทาง internet 

14 
(3 ชม.) 

กฎหมายหลักทรัพย์ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องกฎหมายหลักทรัพย์ 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จัดอภิปรายกลุ่ม 
2. สืบค้นข้อมูลทาง internet 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต์ 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. การมีส่วนรวมในการซักถาม
อภิปราย 
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย 
 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

15 
(3 ชม.) 

การค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยายเรื่องการค้าระหว่าง
ประเทศ 
2. ถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน     
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. น าเสนอรายงานกลุ่ม 

1. เอกสารประกอบการ
เรียน 
2. PowerPoint 

1. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
2. การแต่งกายของนักศึกษา 
3. การแสดงความคิดเห็นที่อยู่บน
พ้ืนฐานหลักวิชาการ 
4. การมีส่วนรวมในการน าเสนอ
รายงาน 
5. ความถูกต้องของข้อมูลที่
อภิปราย 

สรศักดิ์    
มั่นศิลป์ 

16 สอบปลายภาค 
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สัปดาหท์ี ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(2 ชม.) 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - ระหว่างภาค     60% 
  - สอบปลายภาค    40% 
   
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

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 เอกสารและต าราหลัก 
 สรศักดิ์ มั่นศิลป์. (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชากฎหมายพาณิชย์.  
                   กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
           หยุด แสงอุทัย ; แก้ไขและปรับปรุงโดยสมยศ เชื้อไทย. (2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
 กฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
           สมยศ เชื้อไทย. (2538). ค าอธิบายวิชาแพ่ง : หลักทั่วไป: ความรู้กฎหมายทั่วไป.  
                 กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
          ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
                กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
        
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://www.dega.supremecourt.or.th/เว็บไซต์สืบค้นค าพิพากษาศาลฎีกา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
 3) ผลการสอบปลายภาค 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


