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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

รหัสและช่ือรายวชิา LW463  สมัมนากฎหมายธุรกิจ 1 

1. จํานวนหน่วยกติ 2 หน่วยกิต  

2. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน     อ.ดร.ณัฐริกา จูงพล 

4.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน    ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559  สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

5. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี    ไม่มี 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี   ไม่มี 

7. สถานทีเ่รียน   หอ้ง 22603 

8. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  1 สิงหาคม 2559 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํหลกักฎหมายท่ีสาํคญัไปปรับใชแ้ละแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

1.2  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัญหาและแสดงความคิดเห็นได ้

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัการเก่ียวกบัประเด็นสําคญัทางกฎหมายธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยใชก้รณีศึกษา คาํพิพากษา หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นอุทาหรณ์ โดย

นกัศึกษาจะตอ้งส่งงานเชิงปฏิบติัการตามอาจารยท่ี์ปรึกษากาํหนดให้ ตามความสนใจและความเช่ียวชาญของ

นกัศึกษา 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

         28 ชัว่โมง 

(2 ชัว่โมง x 14

สัปดาห์) 

- - - 

  

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

2 ชัว่โมง วนัพฤหสับดี เวลา 8.30-10.20 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

  1) เนน้ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต ต่อตอนเองและสังคม และ

ตอ้งยดึมัน่ในจรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2)  ปลูกฝังให้นกัศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์



3 

 

3)  ปลูกฝังให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

องคก์รและสังคมไม่เลือกปฏิบติั  

1.2 วธีิการสอน  

อาจารยผ์ูส้อนจะบรรยายในชั้นเรียน โดยการเรียนการสอนจะเนน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยอาจารยจ์ะยกอุทาหรณ์ประกอบหลกักฎหมายในแต่ละเร่ือง ในการสอน

ผูส้อนจะแจกเอกสารการสอนและใช ้Power Point สลบักนั 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 

3)  ประเมินจากการส่งงานและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

1)  เนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ทางกฎหมายเด่ียวกบัตราสารพาณิชยใ์นภาคทฤษฎีตามตวับทกฎหมาย 

               2)  กระตุน้ให้นกัศึกษาฝึกใชท้กัษะในการวเิคราะห์เพื่อนาํไปใชใ้นภาคปฏิบติั 

2.2 วธีิการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  ฝึกให้นกัศึกษาไดส้ามารถตอบคาํถามเก่ียวกบักฎหมายตัว๋เงินได ้ทั้งคาํถามในลกัษณะอธิบาย

และคาํถามท่ีตอ้งนาํไปปรับใช ้

2.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ท่ีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)  เนน้ให้นกัศึกษาคิดอยา่งเป็นระบบ สมเหตุสมผล และเป็นวทิยาศาสตร์ 

2)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสืบคน้ รวบรวม ศึกษา ตีความ วเิคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีของกฎหมาย

ลกัษณะเก่ียวกบัตราสารพาณิชย ์

3)  เนน้ให้นกัศึกษาสามารถนาํความรู้เก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบัตราสารพาณิชยม์าปรับใชก้บั



4 

 

สถานการณ์จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4) กระตุน้ให้นกัศึกษาฝึกใชท้กัษะในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาทางกฎหมายใหก้บับุคคลอ่ืนได ้

3.2 วธีิการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกห้องเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ท่ีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1)  กระตุน้ให้นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งตนเองและบุคคลอ่ืน 

3)  เนน้ให้นกัศึกษาสามารถพฒันาตนเองและปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

4)  ฝึกใหน้กัศึกษามีความเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

4.2 วธีิการสอน 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกห้องเรียน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการการมีส่วนร่วมในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากวธีิการและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

1)  กระตุน้ให้นกัศึกษาใชภ้าษาไทยในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  เนน้ให้นกัศึกษามีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทเ์ฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการส่ือสารและคน้ควา้หาขอ้มูล 
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5.2 วธีิการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

5.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ  

เร่ืองสัญญากูย้มืเงิน 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

2 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ  

เร่ืองการระดมทุนผา่น Crowdfunding 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

3 การประกอบธุรกิจท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์ 2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

4 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เร่ืองภาษีทอ้งถ่ิน 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

5 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจในปัจจุบนั  

 เร่ืองภาษีธุรกิจเฉพาะ 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

6 สอบเก็บคะแนน 

 

2 - อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

7 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เร่ืองสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

และส่ิงปลูกสร้าง 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค 

 

   

9 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เร่ือง การวางแผนภาษี 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

10 การใหค้วามเห็นทางกฎหมาย 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

11 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เร่ืองเทคโนโลยทีางการเงิน (Fintech)  

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

12 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เก่ียวกบั เศรษฐกิจ Digital  

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

13 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เร่ืองการจดทะเบียนบริษทั 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

14 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เร่ืองกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

15 สอบเก็บคะแนน 

 

2 - อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที่ 

 

ผลการ

เรียนรู้* 

 

วธีิการประเมิน 

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ

การประเมินผล 

 

1 2.1, 4.1, 5.1 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน

หอ้งเรียน 

2-14 S/U 

2 1.1 การทาํแบบทดสอบในหอ้งเรียน 2-14 5% 

3 3.1 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอก

หอ้งเรียน 

2-14 5% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสาร 

- 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

• คน้ควา้หาขอ้มูลจาก Internet 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

• ส่งเสริมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการพฒันา

รายวชิาผา่นระบบประเมิน Online 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

• อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศึกษา และทาํรายงาน

สรุปพฒันาการนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน  

• ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพื่อหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข 

• ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

• มีเกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) เป็นผูต้รวจ

รับรองผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 

• มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนในรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

มาตรฐานวชิาการพิจารณา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

• นาํขอ้คิดเห็นจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาประมวล เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งในดา้น

เน้ือหา และวธีิการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 
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