
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี 
 
 

หมวดที ่1ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 Lw921 กฎหมายธุรกิจ  
  Business Law  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 บญัชีบณัฑิต คณะบญัชี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  

อาจารยปิ์ยะพงษ ์ วานิช 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี2/ ชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
  - 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) 

 -  
8. สถานทีเ่รียน  

คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 ตุลาคม 2558  
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาทีไ่ม่เคยศึกษากฎหมายมาก่อนสามารถเขา้ใจในหลกัการพื้นฐานของกฎหมายจ
นสามารถนาํหลกักฎหมายแต่ละบทไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้เช่น การทาํสัญญา การรู้สิทธิ 
หนา้ท่ีอนัเก่ียวกบักฎหมายในแต่ละบท หรือใหค้าํปรึกษาพื้นฐานทางดา้นธุรกิจได้  
และเพื่อเสริมความรู้ใหก้บันกัศึกษาในการเรียนสาขาวชิาอ่ืน 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายและสามารถนาํไปปรับใชก้บักรณีต่างๆได ้
และมีความรู้ทางกฎหมายท่ีทนัสมยัตามการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบนั 

 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกักฎหมายแพง่ บุคคล นิตติกรรมสัญญาและทรัพย ์การจดัตั้งหา้งหุน้ส่วน 
บริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั เป็นตน้วา่ การก่อตั้งอาํนาจหนา้ท่ี 
การดาํเนินงานรวมถึงการเลิกหา้งหุน้ส่วนบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 
รวมถึงเอกเทศสัญญาท่ีสาํคญั และเป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ เช่น ซ้ือขาย เช่าทรัพย ์ยมื 
ค ํ้าประกนั จาํนอง จาํนาํ ฯลฯ กฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
และกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยา
ย 

(ชัว่โม
ง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตน
เอง 

(ชัว่โมงต่อสัปดา
ห์) 

39 ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพ
าะราย และขอ้ตกลงของกลุ่มเรียน 

- ศึกษาดว้ยตนเอง 
6 

ชัว่โมงต่อสัปดา
ห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

รายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  

 1.1.1 มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพกฎหมาย      
1.1.2 มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อวชิาชีพและสังคม 
1.1.3 มีจิตสาํนึกในการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม 

 1.2 วธีิการสอน  
-สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกคร้ัง  
- นาํเสนอประเด็นปัญหาท่ีพบในชีวติประจาํวนัมาใหน้กัศึกษาช่วยกนัพิจารณาและตอบคาํถาม  
- กาํหนดใหน้กัศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยการตอบคาํถามหรือเรียกตอบรายบุคคล  

 1.3 วธีิการประเมินผล  
- พฤติกรรมในหอ้งเรียน การตอบคาํถามหรือมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
- 
เน้ือหาสาระของขอ้สอบหรือคาํถามในหอ้งเรียนจะมีการทดสอบความรู้และหลกัสุจริตแทรกในเน้ื
อหาทุกบทเรียน 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

2.1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการของกฎหมาย 
2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการนาํความรู้ทางกฎหมายไปปรับใชไ้ด้ 
2.1.3 มีความสามารถในการวเิคราะห์เหตุและผลในประเด็นต่างๆได้ 

 2.2 วธีิการสอน  
บรรยาย ตอบคาํถามในชั้นเรียน กรณีศึกษา ทั้งน้ีโดยเนน้การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาเป็นหลกั  

 2.3 วธีิการประเมินผล  
ประเมินผลจากการตอบคาํถามหรือแบบฝีกหดัทั้งก่อนบทเรียนและหลงับทเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
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 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
 3.1.1 นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายไดด้ว้ยตนเอง  
 3.1.2 นกัศึกษาสามารถอธิบายเหตุและผลทางกฎหมายได ้
 3.2 วธีิการสอน  

-เนน้การทาํแบบฝึกหดั 
- อธิบายเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยใหน้กัศึกษาพยายามคิดและตอบคาํถาม 
โดยยกกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนัข้ึนมาเพื่อใหฝึ้กการคิดอยา่งเป็นลาํดบั  

 3.3 วธีิการประเมินผล  
- การตอบคาํถามแบบฝึกหดั 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค. 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

4.1.1 สามารถรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายได้ 
4.1.2 สามารถใหค้วามช่วยเหลือในการแกปั้ญหาทางกฎหมายได้ 
4.1.3 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4.2 วธีิการสอน  
- ใหน้กัศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกนัวเิคราะห์และตอบคาํถามทางกฎหมาย 

 4.3 วธีิการประเมินผล  
- ประเมินจากการประเมินตนเองและจากสมาชิกในกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

- สามารถส่ือสารความเขา้ใจของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งการตอบคาํถามในชั้นเรียนและการเขียน  
- สามารถคน้หาขอ้มูลทางกฎหมายไดจ้ากการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 5.2 วธีิการสอน  
- ถาม-ตอบนกัศึกษาในหอ้งเรียน 
- มอบหมายหวัขอ้ใหไ้ปคน้หาและนาํเสนอแก่อาจารย์ 

 5.3 วธีิการประเมินผล  
 - การตอบคาํถามในชั้นเรียน 
 - การสอบกลางภาคและปลายภาค 
 - การนาํเสนอหวัขอ้ท่ีมอบหมายใหไ้ปคน้หา 
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หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน  
สัปด
าห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 กฎหมายวา่ดว้ยสภาพบุคคล 3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 

2. กฎหมายเก่ียวกบันิติกรรม 
สญัญา 

3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน, 
ตวัอยา่งสญัญา , กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 

3 กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 

4 กฎหมายวา่ดว้ยหน้ี 3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

5 กฎหมายวา่ดว้ยละเมิด 
จดัการงานนอกสัง่และลาภมิค
วรได ้

3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

6-7 กฎหมายลกัษณะเช่าทรัพย ์
เช่าซ้ือ 

6 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน, 
ตวัอยา่งสญัญา,กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

8 กฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือขาย 
แลกเปล่ียน และการให ้

3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
ตวัอยา่งสญัญา,กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

9 สอบกลางภาค   สอบปล
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สัปด
าห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

ายภาค 
 

10 กฎหมายวา่ดว้ยการจาํนอง 
จาํนาํ 

3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

11 กฎหมายคํ้าประกนั 3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

12 กฎหมายตัว๋เงิน 3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

13 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 6 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

14 กฎหมายองคก์รธุรกิจตามกฎห
มาย 

3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

15-
16 

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแ
ละการนาํเสนอในชั้นเรียน 

3 บรรยายดว้ย power point , 
ทาํแบบฝึกหดัก่อนการเรียนและหลงัจากจบบทเรียน,
กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง 

อาจารย์
ปิยะพงษ ์ 
วานิช 
 

17 สอบปลายภาค 48  สอบปล
ายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

1,2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

9 
17 

80% 

3,4,5 การนาํเสนอในชั้นเรียน 16 10% 

1-5 
การสงัเกตุพฤติกรรมระหวา่งเรียนและการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ทุกสปัดาห์ 10% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

- Hybrid E-learning อาจารยพ์ชัรี พิชณุษากร, ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- ด.ร ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, กฏหมายเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ, คร้ังท่ี 10 แกไ้ขเพิ่มเติม 
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

- สุรศกัด์ิ วาจาสิทธ์ิและรองศาสตราจารย ์สหธน รัตนไพจิตร, 
ยอ่หลกักฏหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหุน้ส่วน บริษทั, พิมพค์ร้ังท่ี 10 สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม 2548 

- จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, กฏหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้, 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพมหานคร: ห.จ.ก. พ.ีเจ. เพลทโปรเซลเซอร์ 2544 

- ศาสตราจารย ์ดร. จ๊ิด เศรษฐบุตร, หลกักฏหมายแพง่ลกัษณะหน้ี, พิมพค์ร้ังท่ี 12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
รศ.ดร. ดาราพร ถิระวฒัน์ จดัพิมพโ์ดย คณะนิติศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 

- อาจารยป์ระสาทศิลป์ บุญทา้ว, หลกักฏหมายทัว่ไป,  คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2548 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ipthailand.org 
2. สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค[ออนไลน์]. 

เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.ocpb.go.th/ 
3. สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaibar.thaigov.net 
4. สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.krisdika.go.th/ 

http://www.ipthailand.org/
http://www.ocpb.go.th/
http://www.thaibar.thaigov.net/
http://www.krisdika.go.th/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินผลการสอนของอาจารยจ์ากนกัศึกษาแต่ละคน 
การสังเกตุพฤติกรรมของผูเ้รียน 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
จากการสนทนากบันกัศึกษาทั้งก่อนเขา้เรียน ระหวา่งเรียน หลงัจบบทเรียนและภายนอกหอ้งเรียน  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ผลการสอบ 
ผลการตอบแบบฝึกหดั 
จากการสังเกตุการสอนโดยอาจารยผ์ูส้อน 

3. การปรับปรุงการสอน 
จากการประเมินการสอน นาํขอ้ท่ีควรเปล่ียนแปลงมาปรับปรุง  
การจดัประชุมระหวา่งผูส้อนในกลุ่มวชิาน้ี 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
การสอบถามนกัศึกษา หรือ นกัศึกษาเขา้มาสอบถามเก่ียวกบับทเรียน 
การพิจารณาจากการท่ีนกัศึกษาเขา้มาพบและพิจารณาจากผลการทดสอบในแบบฝึกหดั 
คาํถามในชั้นเรียน และทวนผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 
โดยอาจดาํเนินการโดยการสอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ การวดัและประเมินผลการสอบ  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยักบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และ 
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

 
 
 


