
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2101306 ชื่อวิชา  กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  อาจารยมณฑิรา แกวตา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2101306 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

Electronics Commerce Law

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยมณฑิรา แกวตา

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยมณฑิรา แกวตา

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค



1. จุดมุงหมายของรายวิชา

  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว  นักศึกษาจะมีสมรรถนะท่ีตองการในดานตาง  ๆ   ดังน้ี  

          1.  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมาย  โครงสรางและองคประกอบของ e - Commerce   ได 

          2.  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายและปญหาและอุปสรรคพ้ืนฐานของ   e - Commerce  ในไทย   ได

          3.   นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย   ได

4.    นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได

5.   นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส    ได

 6.    นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส  ได

          7.  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายปญหาชองวางทางกฎหมายของระบบรักษาความปลอดภัยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

และปญหาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได 

          8.  นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาขอพิพาท  ท้ังปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  การปรับหลักกฎหมาย  เขากับขอ

เท็จจริงเพ่ือตอบปญหาทางกฎหมาย  จากปญหาสมมติหรือหลักคําพิพากษาศาลฎีกาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          โครงสรางและองคประกอบของ E-Commerce ปญหาและอุปสรรคพ้ืนฐานของ E -Commerce ในไทย การจดทะเบียนพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของไทย หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส

ปญหาชองวางทางกฎหมายของระบบรักษาความปลอดภัยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาชองวางทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทํา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

          Structure and components of E-Commerce. Problems and fundamental obstacles of E-Commerce in Thailand.

Registration of electronic commerce in Thailand. Fundamental principles of electronic transactions. Electronic

signature. Electronic contract. Problems of legal loopholes concerning with electronic transactions

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

6 ชม.ตอสัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1  -         หลัก

กฎหมาย  โครงสราง

และองคประกอบของ  

 -        e - Commerce

  

 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

2  ปญหาและอุปสรรคพื้น

ฐาน

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ของ   e - Commerce  

ในไทยและยุค

โลกาภิวัฒน  

2. Power Point 

3 หลักกฎหมายการจด

ทะเบียนพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของไทย 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

4  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ

การทําธุรกรรมทา

งอิเลคทรอนิกส 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

5  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ

การทําธุรกรรมทา

งอิเลคทรอนิกส 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

6  หลักกฎหมายลายมือชื่อ

อิเลคทรอนิกส   

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

7  หลักกฎหมายลายมือชื่อ

อิเลคทรอนิกส   

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

8 -   หลักกฎหมายสัญญา

ทางอิเล็กทรอนิกส 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

9 -   หลักกฎหมายสัญญา

ทางอิเล็กทรอนิกส 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

10  ปญหาชองวางทาง

กฎหมายของระบบรักษา

ความปลอดภัยพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

11  ปญหาการทําธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

12 กฎหมายพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสไทย

เปรียบเทียบกับตาง

ประเทศ 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.เขมวิช 

13 กรณีศึกษาปญหาที่เกิด

จากการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของตาง

ประเทศ เปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย 

1. การใชกรณีศึกษา (Case) 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.เขมวิช 

14 กรณีศึกษา  และทาง

แกไขปญหาเกี่ยวกับ

กฎหมายลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส  ธุรกรรม

ทาง

อิเล็กทรอนิกส  สัญญา

ทางอิเล็กทรอนิกส  จาก

การคนควาของ

นักศึกษา 

1. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินตนเอง

2. การประเมินโดย

เพื่อน(Peer

assessment)

3. การนําเสนอปาก

เปลา 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

2. ผูบรรยายจาก

ภายนอก 

อ.เขมวิช 

15 กรณีศึกษา  และทาง

แกไขปญหาเกี่ยวกับ

กฎหมายลายมือชื่อ

1. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินตนเอง

2. การประเมินโดย

เพื่อน(Peer

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา

2. ผูบรรยายจาก

อ.เขมวิช 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

อิเล็กทรอนิกส  ธุรกรรม

ทาง

อิเล็กทรอนิกส  สัญญา

ทางอิเล็กทรอนิกส  จาก

การคนควาของ

นักศึกษา 

assessment)

3. การนําเสนอปาก

เปลา 

ภายนอก 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 2.2,2.3,3.4 การสอบขอเขียน/สอบยอย 7 5 0 

2 1.6,1.7,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

3 5.4 การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 14-15 0 0 

4 3.5 การประเมินรายงาน/โครงงาน 14-15 15 0 

5 2.4,3.4,3.6 การสอบปลายภาค 16 80 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

รศ.ดร.สราวุธ    ปติยาศักดิ์  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  2555  นิติธรรม

 พนิดา   พาณิชกุล  ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ  (  Information Security and  Management  )   2553 

หจก.ไทยเจริญการพิมพ

 ยืน  ภูวรวรรณ  และ  สมชาย  นําประเสริฐ.  บนเสนทาง  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  2543  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

 พนิดา   พาณิชกุล  และสุธี  พงศาสกุลชัย  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ( Management  Information  System  )     

หจก.ไทยเจริญการพิมพ

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอนของอาจารยผูสอน


