
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

รหัสและชือรายวิชา LW463  สัมมนากฎหมายธุรกิจ  1 

1. จํานวนหน่วยกติ  หน่วยกิต  

2. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 

3. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน     อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

4.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน    ภาคปลาย-  สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 4 

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

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

7. สถานทเีรียน   หอ้ง 22502 

8. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด  10 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพือใหน้กัศึกษาสามารถนาํหลกักฎหมายทีสําคญัไปปรับใชแ้ละแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

1.2  เพือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแสดงความคิดเห็นได ้

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 
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หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัการเกียวกบัประเด็นสําคญัทางกฎหมายธุรกิจในปัจจุบนัทีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

ทงัภายในและภายนอกประเทศ โดยใชก้รณีศึกษา คาํพิพากษา หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งมาเป็นอุทาหรณ์ โดย

นกัศึกษาจะตอ้งส่งงานเชิงปฏิบติัการตามอาจารยที์ปรึกษากาํหนดให ้ตามความสนใจและความเชียวชาญของ

นกัศึกษา 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

          ชวัโมง 

(2 ชวัโมง x 15

สัปดาห์) 

- - - 

  

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

2 ชวัโมง วนัศุกร์ 13.30-15.20 น. 

 

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

  1) เนน้ให้นกัศึกษาตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซือสัตยสุ์จริต ต่อตอนเองและสังคม และ

ตอ้งยดึมนัในจรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2)  ปลูกฝังใหน้ักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืนไม่เลือกปฏิบติั รวมทงัเคารพใน
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คุณค่าและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

3)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

องคก์รและสังคมไม่เลือกปฏิบติั  

 

1.2 วิธีการสอน  

อาจารยผ์ูส้อนจะบรรยายในชนัเรียน โดยการเรียนการสอนจะเนน้ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในชนัเรียน

และแลกเปลียนความคิดเห็นโดยอาจารยจ์ะยกอุทาหรณ์ประกอบหลกักฎหมายในแต่ละเรือง ในการสอน

ผูส้อนจะแจกเอกสารการสอนและใช ้Power Point สลบักนั 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมาํเสมอ 

3)  ประเมินจากการส่งงานและผลงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

1)  เนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ทางกฎหมายเดียวกบัตราสารพาณิชยใ์นภาคทฤษฎีตามตวับทกฎหมาย 

               2)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาฝึกใชท้กัษะในการวิเคราะห์เพือนาํไปใชใ้นภาคปฏิบติั 

 

2.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  ฝึกให้นักศึกษาได้สามารถตอบคาํถามเกียวกบักฎหมายตวัเงินได ้ทงัคาํถามในลกัษณะอธิบาย

และคาํถามทีตอ้งนาํไปปรับใช ้

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

1)  เนน้ใหน้กัศึกษาคิดอย่างเป็นระบบ สมเหตสุมผล และเป็นวิทยาศาสตร์ 

2)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสืบคน้ รวบรวม ศกึษา ตีความ วิเคราะห ์และสังเคราะห์ทฤษฎีของกฎหมาย

ลกัษณะเกียวกบัตราสารพาณิชย ์

3)  เนน้ให้นกัศึกษาสามารถนาํความรู้เกียวกบักฎหมายเกียวกบัตราสารพาณิชยม์าปรับใชก้บั

สถานการณ์จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4) กระตุน้ใหน้ักศกึษาฝึกใชท้กัษะในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาทางกฎหมายใหก้บับุคคลอืนได ้

 

3.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

1)  กระตุน้ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย 

2)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสรา้งความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างตนเองและบุคคลอืน 

3)  เนน้ใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเองและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในสังคม 

4)  ฝึกใหน้กัศกึษามีความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ 

 

4.2 วิธีการสอน 
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1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการการมีส่วนร่วมในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากวิธีการและผลงานทีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

  

. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

1)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาใชภ้าษาไทยในการสือสารกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  เนน้ใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัท์เฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสือสารและคน้ควา้หาขอ้มูล 

 

5.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ  

เรืองสญัญากูย้มืเงิน 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล

2 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ  

เรืองสญัญาคาํประกนั 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

3 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจใน 

เรืองสญัญาเช่า 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

4 ประเดน็สําคญัทางกฎหมายธุรกิจในปัจจุบนั  

 เรืองภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

5 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เรืองภาษีทอ้งถิน 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

 สอบเก็บคะแนน 

 

 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เรืองสญัญาจะซือจะขายทีดิน 

และสิงปลูกสรา้ง 

 

 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

 สอบกลางภาค 

 

   

 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เรือง การวางแผนภาษี 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เรืองการกูย้ืมเงินผา่น crowd funding 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

 

 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เรืองกิจการทีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

12 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

การวางแผนภาษีทอ้งถิน 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

13 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เรืองการจดทะเบียนบริษทั 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

14 สอบเก็บคะแนน 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

15 อภิปรายหนา้ชนัเรียน 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

16 ประเด็นสาํคญัทางกฎหมายธุรกิจ 

เรืองกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ 

 

2 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ดร.ณฐัริกา จูงพล 

 สอบปลายภาค 

 

   

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี

 

ผลการ

เรียนรู้* 

 

วธีิการประเมิน 

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ (สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของ

การประเมนิผล 

 

1 2.1, 4.1, 5.1 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน

หอ้งเรียน 

2-14 S/U 

2 1.1 การทาํแบบทดสอบในหอ้งเรียน 2-14 5% 

3 3.1 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอก 2-14 5% 
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หอ้งเรียน 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

- 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 คน้ควา้หาขอ้มูลจาก Internet 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 ส่งเสริมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการพฒันา

รายวิชาผ่านระบบประเมิน Online 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 อาจารยผู์ส้อนประเมินการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศึกษา และทาํรายงาน

สรุปพฒันาการนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  

 ประมวลความคดิเห็นของนกัศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพือหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข 

 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันักศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

 มีเกณฑม์าตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) เป็นผูต้รวจ

รับรองผลสัมฤทธิของนกัศึกษา 

 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนในรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาการพิจารณา 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 นาํขอ้คิดเห็นจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาประมวล เพือการปรับปรุงการเรียนการสอน ทงัในดา้น

เนือหา และวีธีการเรียนการสอนใหดี้ยงิขึน 

 


