
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2131304 ชื่อวิชา  กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ

 อาจารยมณฑิรา แกวตา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2131304 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

Electronics Commerce Law

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ

อาจารยมณฑิรา แกวตา

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ

กลุม 01 อาจารยมณฑิรา แกวตา

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 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  จากปญหาสมมติหรือหลักคําพิพากษาศาลฎีกาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          โครงสรางและองคประกอบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส ปญหาชองวางทางกฎหมายของระบบรักษาความ

ปลอดภัยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาชองวางทางกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

           Structure and components of E-Commerce; registration of E-commerce in Thailand; fundamental principles

of electronic transactions; electronic signature; electronic contract; problems of legal loopholes concerning with

security system in E-commerce; problems of legal loopholes concerning with electronic transactions

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

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  - โครงสรางและองค

ประกอบของ  

e - Commerce 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 



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

4. การสอบกลางภาค 

2 ปญหาและอุปสรรคพื้น

ฐานของ   

e - Commerce  ในไทย

และยุคโลกาภิวัฒน   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

4. การนําเสนอปากเปลา

5. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

3 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ

การทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส  

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

4 ความรูเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ

กับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

และหลักการพื้นฐาน

ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

4. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

5. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

6. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

5 ระบบรักษาความ

ปลอดภัยพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสและชอง

วางทางกฎหมาย  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

6 หลักการพื้นฐานกฎหมาย

เกี่ยวกับการทําธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส   

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

7 การจดทะเบียนพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของ

ไทย    

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

8 - หลักกฎหมายสัญญา 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม 1. อาจารยมณฑิรา  



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

ทางอิเล็กทรอนิกส  2. การใชกรณีศึกษา (Case) การสอน

2. Power Point 

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

แกวตา 

9 - หลักกฎหมายสัญญา

ทางอิเล็กทรอนิกส  

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

10  หลักกฎหมายลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส  

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

11 ปญหาทางกฎหมายจาก

การทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

12 กฎหมายพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสไทย

เปรียบเทียบกับตาง

ประเทศ  

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

13 กฎหมายพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสไทย

เปรียบเทียบกับตาง

ประเทศ  

1. การใชกรณีศึกษา (Case) 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

14 กรณีศึกษา

ปญหาที่เกิดจากการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของตางประเทศเปรียบ

เทียบกับประเทศไทย  

1. การใชกรณีศึกษา (Case)

2. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

2. การประเมินโดย

เพื่อน(Peer

assessment)

3. การนําเสนอปาก

เปลา 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

15 นักศึกษานําเสนอ

รายงาน  

1. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center)

2. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

3. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

4. การระดมสมอง (Brain

storming)

5. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย

6. การเรียนรูดวยการสืบคน

(Learning to Search) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

2. การประเมินจากกการ

สะทอนผลการทํางาน

รวมกัน

3. การประเมินตนเอง

4. การประเมินโดย

เพื่อน(Peer

assessment)

5. การนําเสนอปากเปลา

6. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ

2. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 20 0 

2 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 20 0 



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

3 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 60 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


