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รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิติศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 LW479 กฎหมายเก่ียวกบัการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 
2. จ านวนหน่วยกิต   

 2 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

 ผศ.ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 /ปี 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน    

 หอ้งศาลจ าลอง 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

ให้นักศึกษาเขา้ใจรูปแบบและวิธีการให้สิทธิแฟรนไชส์ไปต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ
ลงทุนโดยตรง การร่วมทุน การตั้งส านักงานสาขา การให้สิทธิแบบพฒันาเขตพื้นที่ (Area Development 
Franchise) การให้สิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise) รวมทั้งประเด็นขอ้กฎหมายและสัญญาที่
เก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ ปัญหาร่วมสมยัของการให้สิทธิแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 
กฎหมายก ากบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  

 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ยงัไม่มีการพฒันาและปรับปรุงรายวชิา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษารูปแบบการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ไปต่างประเทศทั้งในรูปแบบสาขาเด่ียว (Single Unit Franchise) 
แบบพฒันาพื้นที่ (Area Development Franchise) และแบบมาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise) สิทธิและ
หนา้ที่ของแฟรนไชซอร์และซับแฟรนไชซอร์ (Sub-franchisor) ศึกษาประเด็นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อาทิ การ
เปิดเผยขอ้มูลของแฟรนไชซอร์ การจดทะเบียนสัญญาหรือเอกสารเผยแพร่ธุรกิจ กฎหมายควบคุมการ
ประกอบธุรกิจ การปริวรรตเงินตรา การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการท างานของคนต่างดา้ว กฎหมายศุลกากรและ
สรรพสามิต  
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ไม่มี ไม่มี 60 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง โดยประกาศแจง้วนัเวลาที่ใหน้กัศึกษาเขา้พบ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา 

  ใหใ้ชก้ฎหมายเพือ่ความเป็นธรรมต่อกรณี 
1.2 วธีิการสอน  

บรรยาย สอดแทรกตวัอยา่ง โดยใชก้รณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง 

1.3 วธีิการประเมินผล 

ตั้งค  าถามและตรวจสอบค าตอบของนกัศึกษา 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ตอ้งไดรั้บ  

 รูปแบบและวธีิการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมดา้นกฎหมายและสัญญา
ในการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาขอ้กฎหมายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการให้สิทธิแฟรนไชส์
ไปต่างประเทศ   

2.2 วธีิการสอน 

 บรรยาย ท างานกลุ่ม ศึกษาดูงาน บรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจแฟรนไชส์ คน้ควา้ดว้ยตนเอง การท ารายงาน เน้นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองผ่านระบบ iHybrid และ 
iTunesU  

2.3 วธีิการประเมินผล 

 ตั้งค  าถามและตรวจสอบค าตอบในชั้นเรียน การรวมกลุ่มเพือ่แสดงความคิดเห็น รายงาน และสอบ
ปลายภาค 
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3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ตอ้งพฒันา 

 ความสามารถในการประยกุตใ์ชห้ลกักฎหมาย 
3.2 วธีิการสอน 

บรรยาย ศึกษาเปรียบเทียบตวัอยา่งและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 ตั้งค  าถามและตรวจสอบค าตอบและไหวพริบของนกัศึกษา   
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบที่ตอ้งพฒันา  

การท างานร่วมกนัระหวา่งเพือ่นนกัศึกษาในการคน้ควา้ ท ารายงาน 
4.2 วธีิการสอน 

ใหร่้วมวเิคราะห์ หรือวพิากษว์จิารณ์กรณีศึกษาที่ยกเป็นตวัอยา่งในชั้นเรียน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 สงัเกตการท างานร่วมกนัในชั้นเรียน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่ตอ้งพฒันา 

ใหน้กัศึกษาคน้ควา้และศึกษาดว้ยตนเอง ผา่นระบบ iHybrid และ iTunesU  

5.2 วธีิการสอน 

   ไม่มี 
5.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากการที่นักศึกษาส่งงาน/ แบบฝึกหัด/ แสดงความคิดเห็น (Discussion/Assignment) ผ่าน
ระบบ iTunesU 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

1 - แนะน าการศึกษา 
- แนะน าหนงัสือ
ประกอบการเรียน 
- กรอบและขั้นตอนการให้
สิทธิแฟรนไชส์ไป
ต่างประเทศ   

2 บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ผศ.ดร.สมชาย 

2 - ขอ้พจิารณาทัว่ไปก่อน
การใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ไป
ต่างประเทศ   

2 บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา   

ผศ.ดร.สมชาย 

3  การตรวจสอบความพร้อม
ทางดา้นธุรกิจและกฎหมาย
ก่อนการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์
ไปต่างประเทศ 

2 บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา   

ผศ.ดร.สมชาย 

4  การตรวจสอบความพร้อม
ทางดา้นธุรกิจและกฎหมาย
ก่อนการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์
ไปต่างประเทศ (ต่อ) 

2 บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา   

ผศ.ดร.สมชาย 

5 การตรวจสอบความพร้อม
ทางดา้นธุรกิจและกฎหมาย
ก่อนการใหสิ้ทธิแฟรนไชส์
ไปต่างประเทศ (ต่อ) 

2 บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น/ 
กรณีศึกษา   

ผศ.ดร.สมชาย 

6 รูปแบบโครงสร้างทาง
ธุรกิจการขยายธุรกิจแฟรน
ไชส์ไปต่างประเทศ 

2 บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา   

ผศ.ดร.สมชาย 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

7 รูปแบบโครงสร้างทาง
ธุรกิจการขยายธุรกิจแฟรน
ไชส์ไปต่างประเทศ(ต่อ) 

2 บรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา  

ผศ.ดร.สมชาย 

 8 - สญัญาใหสิ้ทธิแฟรนไชส์
ไปต่างประเทศในรูปแบบ
สาขาเด่ียว (Single Unit 
Franchise)    

2 บรรยาย/แลกเปล่ียนความคิดเห็น/ 
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สมชาย 

9 -   สัญญาให้สิทธิแฟรน
ไชส์ไปต่างประเทศในแบบ
พั ฒ น า พื้ น ที่  (Area 
Development Franchise) 

2 บรรยาย/แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา   

ผศ.ดร.สมชาย 

   10 -     สญัญาใหส้ทิธแิฟรนไชส์
ไปต่างประเทศในแบบ
พฒันาพื้นที ่(Area 
Development Franchise) 
(ต่อ) 

2 บรรยาย/แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สมชาย 

   11 -  สญัญาใหสิ้ทธิแฟรนไชส์
ไปต่างประเทศในรูปแบบ
มาสเตอร์แฟรนไชส์ 
(Master Franchise 
Agreement)   

2 บรรยาย/แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา  

ผศ.ดร.สมชาย 

12 -   สญัญาใหสิ้ทธิแฟรน
ไชส์ไปต่างประเทศใน
รูปแบบมาสเตอร์แฟรน
ไชส์ (Master Franchise 
Agreement)  (ต่อ) 

2 บรรยาย/แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
แบบฝึกหดั  

ผศ.ดร.สมชาย 

 13 -  ปัญหาและอุปสรรคของ 2 บรรยาย/ศึกษาดูงานนอกสถานที่/ ผศ.ดร.สมชาย
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

การขยายแฟรนไชส์ไป
ต่างประเทศ  

แลกเปล่ียนความคิดเห็น/ ร่วมกบั
ผูป้ระกอบการ
หรือผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นธุรกิจแฟรน
ไชส ์

14 
 

การก ากบัดูแลธุรกิจแฟรน
ไชส์ในต่างประเทศ  

2 
 

บรรยาย/แลกเปล่ียนความคิดเห็น/
กรณีศึกษา  
 

ผศ.ดร.สมชาย 
 

15 - สรุป และทบทวน
ประเด็นส าคญั 

2 บรรยายสรุปประเด็นส าคญั ผศ.ดร.สมชาย 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที่  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
 

1.1 
ใหน้.ศ.แสดงความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษาที่ยกเป็นตวัอยา่ง 

ทุกสปัดาห์ 10% 

2 2.1, 3.1 
ประเมินจากการสอบกลางภาค   สอบกลางภาค 30% 

  
3 2.1, 3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค สอบปลายภาค 60% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 

1. How to Franchise Internationally, Martin Mendelsohn 
2. Guide to International Master Franchise Arrangement, UNIDROIT 
3. Model Franchise Disclosure Law, UNIDROIT 
4. แฟรนไชส์ ยทุธการโคลนน่ิงธุรกิจ, พีระพงษ ์กิตติเวชโภคาวฒัน์  

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

1. www.franchise.org  
2. www.unidroit.org 

  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 แบบประเมินอาจารย ์
1.2 ขอ้เสนอแนะผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุค๊ 
1.3 การพดูคุยกบัน.ศ. 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2.2 การประเมินผลระดบัการวเิคราะห์ในรายงานของนกัศึกษา 
2.3 การท าแบบฝึกหดั 
2.4 การสอบกลางภาค และปลายภาค 

3. การปรับปรุงการสอน  
3.1 ปรับปรุงเน้ือหาในต าราหลกัที่ใชใ้นการเรียนการสอนใหท้นัสมยั 
3.2 ประมวลจากขอ้เสนอแนะของน.ศ.ผา่นการพดูคุย หรือส่ือสงัคมออนไลน์ 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 คณะกรรมการวชิาการ (กรรมการภายนอก) เป็นผูท้วนสอบผลการสอบและการให้คะแนนสอบ

ของน.ศ. 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 ติดตามการเคล่ือนไหวการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชา รวมทั้งแนว 

ปฏิบตัิใหม่ๆ ของธุรกิจแฟรนไชส์เพือ่ปรับปรุงเน้ือหาวชิาใหท้นัสมยั 
5.2 เก็บรวบรวมกรณีศึกษาใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพือ่ใชเ้ป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 
 
 

 


