
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  

 LW 315 กฎหมายเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ  

2. จํานวนหน่วยกติ   

 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย ์ดร.อรอมล อาระพล 

อาจารย ์ดร.วณีา อนุสรณ์เสนา 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1-2559 สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    

 6503 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 15 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงความสําคัญขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์ในการจัดตั้ งและ

ดาํเนินการหา้งหุน้ส่วน บริษทั บริษทัมหาชนจาํกดั และองคก์รธุรกิจอ่ืนๆไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิของผูถื้อหุน้กรรมการ ผูบ้ริหาร และความสัมพนัธ์กบับุคลภายนอก ตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และมีความเขา้ใจถึงสาระสําคญั หลกัการ ทฤษฎีและเหตุผลเบ้ืองหลงัท่ี

สาํคญัของกฎหมายเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ 

2. เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้และเขา้ใจถึงลกัษณะพิเศษของห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั กิจการร่วมคา้ 

3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดัตั้งองคก์รธุรกิจประเภทต่างๆ   
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาถึงความสําคญัขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์ในการจดัตั้งและดาํเนินการห้าง

หุ้นส่วน บริษทั บริษทัมหาชนจาํกดั และองคก์รธุรกิจอ่ืนๆไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) สิทธิ หนา้ท่ี 

และความรับผิดของผูถื้อหุ้นกรรมการ ผูบ้ริหาร และความสัมพนัธ์กบับุคลภายนอก ตามประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

รวม 48 ชัว่โมง 

(3 ชัว่โมง*16 สัปดาห์) 

 

 

 

ส อ น เ ส ริ ม ต า ม ค ว า ม

จาํเป็นหรือความตอ้งการ

ของนกัศึกษา 

- - 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ประมาณ 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยระบุวนัเวลาไวใ้นประกาศหน้าห้องพกัอาจารย ์และแจง้ให้นกัศึกษา

ทราบในชัว่โมงแรกของการสอน และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

  1. สามารถเรียนรู้และจาํแนกปัญหาดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยมีการ 

      สอดแทรกเขา้ในเน้ือหาวชิา เช่น ความสุจริตของกรรมการบริษทัในการบริหารงานของบริษทั 

2. เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขององคก์รและสังคมโดย

ไม่มีการเลือกปฏิบติั 

    

 

1.2 วธีิการสอน  

มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการบรรยาย 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ประเมินจากการทาํรายงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ 

3. ประเมินผลจากการอภิปรายและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

              1. นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งและการดาํเนินกิจการหา้งหุน้ส่วน 

บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชน และองคก์รธุรกิจอ่ืนๆ เช่น กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ตามประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความสาํคญัขององคก์ร

ธุรกิจประเภทต่างๆ และการเลือกรูปแบบขององคก์รธุรกิจท่ีเหมาะสม                                                                                                          

             2. นกัศึกษามีพื้นฐานความรู้และความเขา้ใจกฎหมายธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการทาํงาน

ได ้
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2.2 วธีิการสอน 

 1. การบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

2. การเรียนรู้จากกรณีตวัอยา่ง 

3. การอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 

2.3 วธีิการประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากการเขา้ห้องเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

              2. ประเมินผลจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ท่ีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

             1.สามารถสืบคน้ รวมรวม ศึกษา ตีความ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นกฎหมาย ตลอดจนเสนอ    

                ทางออกท่ีดีของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

              2.สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และปรับใชก้บัสถานการณ์จริงได ้ 

 

      3.2 วธีิการสอน 

1.  การเรียนรู้จากการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 

2. การมอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชั้นเรียน 

3. การจดักิจกรรมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือแกปั้ญหากฎหมายเป็นกลุ่ม 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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            2. ประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ ทั้งการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1.    สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.     เสริมสร้างและพฒันาการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนใน

สังคม โดยการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3.    มีภาวการณ์เป็นผูน้าํ และผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และเรียนรู้ในการประสานความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการทาํงานได ้

4.2 วธีิการสอน 

1. กาํหนดใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมนอกหอ้งเรียน 

2. มอบหมายใหร่้วมกนัอภิปรายในชั้นเรียน 

3. ใหมี้ส่วนร่วมในหอ้งเรียนและแบ่งปันความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งในชั้น

เรียน 

2. ประเมินจากการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 

3. สังเกตพฤติกรรมจากการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการส่ือสารและคน้ควา้ขอ้มูล 
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5.2 วธีิการสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศึกษาส่ือสาร คน้ควา้ขอ้มูลทาง Internet 

2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายองคก์รธุรกิจในการเรียนการสอน 

 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการเสนอผลงาน 

2. ประเมินผลจากการสอบขอ้เขียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 แนะนาํวิชา และหัวขอ้การ

เ รียนการสอน และองค์

ความรู้ เ บ้ืองต้น เ ก่ียวกับ

องค์กรธุรกิจตามกฎหมาย

ไทย 

     3 บรรยายถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

2 คํ า จํ า กั ด ค ว า ม 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ห้ า ง

หุน้ส่วนสามญั เปรียบเทียบ

กบัหลกักฎหมายอ่ืน ความ

เ ก่ี ย ว พัน ร ะ ห ว่ า ง ผู ้ เ ป็ น

หุน้ส่วน 

3 บรรยายถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

3 ห้างหุ้นส่วนสามญั – ความ

เ ก่ี ย ว พัน ร ะ ห ว่ า ง ผู ้ เ ป็ น

หุ้นส่วนกบับุคคลภายนอก 

การเลิกห้างหุ้นส่วน การ

ชาํระบญัชี 

3 บรรยายถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

4 ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น ส า มั ญ จ ด

ทะเบียน 

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

5 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั – สิทธิ

และความรับผิดของผูเ้ป็น

หุน้ส่วน 

บริษทัจาํกดั – ลกัษณะของ

3 บรรยายถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

บริษัท  กา รจัดตั้ ง บ ริษัท 

และการจดทะเบียนบริษทั 

6 บริษทัจาํกดั – หุ้นและผูถื้อ

หุน้ 

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

7 บริษทัจาํกดั – การควบคุม

และจดัการงานของบริษทั 

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

8 สอบกลางภาค    

9 รายงานหนา้ชั้นตาม

หวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3  อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

9 บริษทัจาํกดั – กรรมการ

บริษทั หนา้ท่ีและความ

รับผดิ 

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

10 บริษทัจาํกดั – กรรมการ

บริษทั หนา้ท่ีและความ

รับผดิ (ต่อ)  

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

11 บริษทัจาํกดั – การประชุม

ใหญ่ 

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

12 บริษทัจาํกดั – การจ่ายเงิน

ปันผล 

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

13 บริษทัจาํกดั – ทุนของ

บริษทั การเพิ่มทุน การลด

ทุน 

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

14 บริษทัมหาชน – ลกัษณะ 

การเร่ิมจดัตั้ง การเสนอ

ขายหุน้ต่อประชาชน การ

ประชุมจดัตั้งและการจด

ทะเบียนบริษทั 

3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

15 บริษทัมหาชน (ต่อ) 3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

16 บรรยายสรุป 3 บรรยาย ถามตอบ คาํพิพากษา อ.ดร. อรอมล 

อ.ดร. วณีา 

17 สอบปลายภาค    

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที ่ 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1 

 

2.2.3.1 

 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การเขา้

หอ้งเรียนสมํ่าเสมอ การทาํ

รายงาน 

1-16 30 

2 2.2.3.2 การทาํทดสอบระหวา่งภาค 8  30 

3 

        2.2.3.2 

 

 

สอบปลายภาค 16 40 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 



11 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสาร 

1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ โสภณ รัตนากร, คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หุน้ส่วน บริษทั, 

พิมพค์ร้ังท่ี 12, สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ, 2553 

2. สหสั สิงหวริิยะ, คาํอธิบายกฎหมายวา่ดว้ย บริษทัมหาชนจาํกดั, พิมพค์ร้ังท่ี 3, สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณ

การ, 2553 

3. สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่, หุน้ส่วนและบริษทั, พิมพค์ร้ังท่ี 1, สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2552 

4. ร.ศ. จนัตรี สินศุภฤกษ,์ คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหา้งหุน้ส่วนและบริษทั, 

พิมพค์ร้ังท่ี 3, สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน, 2555 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

        เวบ็ไซตค์น้คาํพิพากษาฎีกา http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/index2.jsp 

       กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์http://www.dbd.go.th/main.php?filename=intro_251056 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/index2.jsp
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1. ในคร้ังแรกของการสอนผูส้อนจะอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงขอบเขตการเรียนการสอน และ

จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

2. ใหน้กัศึกษาประเมินการสอนผา่นระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยั 

3. สอบถามนักศึกษาทุกคร้ังหลังเลิกเรียนว่า วนัน้ีผูส้อนสอนเป็นอย่างไร เช่นสอนเร็วเกินไป

หรือไม่ เป็นตน้ 

 

 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง โดยผา่นการทาํ Quiz วา่นกัศึกษาเขา้ใจส่ิงท่ีสอนไปหรือไม่ในระยะสั้น       

    ส่วนในระยะสุดทา้ย คือ การดูผลการเรียนของนกัศึกษา 

 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

ผูส้อนจะนาํเอาความคิดเห็นท่ีไดห้ลงัจากสอบถามนกัศึกษาหลงัเลิกเรียน แลว้นาํไปปรับปรุงในคร้ัง 

ต่อไป และนาํผลการประเมินการสอนของนกัศึกษาท่ีทาํผา่นระบบ On line ของทางมหาวิทยาลยัไปประมวล 

สรุปปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแขง็เพื่อไปปรับปรุงรายวชิาในคร้ังต่อไป 

 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานในการใหค้ะแนนในรายวชิา ก่อนส่งใหค้ณะกรรมการมาตรฐาน 

วชิาการพิจารณา และมีคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก) เป็นผูต้รวจรับรองผลสัมฤทธ์ิ

ของนกัศึกษา 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ผูส้อนจะไดน้าํขอ้คิดเห็นของนกัศึกษามาประมวล เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งดา้นเน้ือหา  

และวิธีการเรียนการสอน โดยผลการประเมินสามารถจะนาํไปใช้เพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบันกัศึกษาในรุ่นต่อไป 
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