
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบัน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสวชิาและช่ือวชิา 

 LW911 กฎหมายธุรกิจ 

2. จํานวนหน่วยกติ 

 3 (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

  อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

 อาจารยพ์ิมพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

 อาจารยน์ํ้าฝน ลิมปเจต 

 รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ      

5. ภาคการศึกษา-ปีการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคตน้ ประจาํปีการศึกษา 2559 / ปี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

1 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

      เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจถึงสาระสําคญัของกฎหมายแพ่งและพาณิชยต่์างๆ ท่ีสําคญั

ทางกฎหมายธุรกิจ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

      เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจถึงความสําคญัของหลกัพื้นฐานทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายธุรกิจและนกัศึกษาท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวติประจาํวนั 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา 

หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เร่ืองบุคคล  นิติกรรม  สัญญา  เอกเทศสัญญาประเภท

ต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นทางธุรกิจ  รวมทั้งหลกักฎหมายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัตั้ง  อาํนาจหนา้ท่ี  

การดาํเนินงาน  และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่างๆโดยคาํนึงถึงการมีจริยธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ / ง า น

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง ไม่มี ไม่มี 10 ชัว่โมง 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง โดยระบุวนัและเวลาตามประกาศหนา้หอ้งคณะ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

   1.  มีจิตสาํนึกและมีมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชัว่ 

   2.  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี ต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น มีความ

อดทน เสียสละและเพียรพยายาม 

 1.2 วธีิการสอน  

   1. อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาสอดแทรกจริยธรรมในเน้ือหาวชิาเรียน 

 1.3 วธีิการประเมินผล 

  1. ประเมินพฤติกรรมโดยอาจารยผ์ูส้อนโดยสังเกตจากการแสดงออกของนกัศึกษาท่ีมีต่อบุคคล

อ่ืน 

2.  ความรู้ 

 2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

  1.  มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการเรียนดา้น

บริหารธุรกิจ ท่ีครอบคลุมทั้ง การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 2.2 วธีิการสอน 

  1.  การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลกัสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การแก้ปัญหา                  

การใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กรณีศึกษา และ/หรือ คน้ควา้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 

 2.3 วธีิการประเมินผล 

  1.  พิจารณาจากผลการสอบ การทาํรายงาน และ/หรือ อภิปรายในชั้นเรียน 

3.  ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

             1.  สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 3.2 วธีิการสอน 

             1.  การสอนโดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

             2.  การใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

 3.3 วธีิการประเมินผล 

     1.  ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวชิาและสังเกตพฤติกรรมการทาํงานจริงในชั้นเรียน 

              2.  ประเมินผลงานจากการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

     1.  สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

 4.2 วธีิการสอน 

             1.  การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตร โดยเน้นการทาํงานเป็นกลุ่ม  การแสดงความคิดเห็น

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 4.3 วธีิการประเมินผล 

    1.  ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ทาํงานกลุ่ม และจากการนาํเสนอ   

ผลงานกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

             1.  สามารถส่ือสารเพื่ออธิบายและสร้างความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน  

และการนาํเสนอดว้ยวาจา 

 5.2 วธีิการสอน 

   1.  การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากขอ้มูลทาง Internet และ มอบหมายให้นกัศึกษาส่ือสาร คน้ควา้ และ  

เรียนจากระบบ UTCC Hybrid Learning Systemและระบบออนไลน์ 

 5.3 วธีิการประเมินผล 

  1.  ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาโดยการทาํแบบฝึกหัด การทาํรายงานและการ

นาํเสนอ 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1 ข้ อ ค ว า ม เ บ้ื อ ง ต้ น       

ลกัษณะของกฎหมาย 

3 •บรรยาย                                         

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

2 หลกักฎหมาย ว่าดว้ยบุคคล

ธรรมดาและ   

นิติบุคคล 

3 •บรรยาย                                         

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

3 กฎหมายลกัษณะทรัพย ์         3 •บรรยาย                                

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

4 กฎหมายลกัษณะ 

นิติกรรม 

3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

5 กฎหมายลกัษณะสญัญา  •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

6 กฎหมายลกัษณะหน้ี 3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

7 กฎหมายลกัษณะละเมิด 3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

8 ติวมาม่า    

9 สอบกลางภาค    

10 กฎหมายลกัษณะซ้ือขาย 3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วม แสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

11 กฎหมายลกัษณะ 

เช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ 

3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

12 กฎหมายวา่ดว้ยองคก์รธุรกิจ 

(หุน้ส่วน) 

3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

13 กฎหมายวา่ดว้ยองคก์รธุรกิจ 

(บ ริษัทจํากัดแ ละ บริ ษัท

มหาชนจาํกดั) 

3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

14 กฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน  3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

15 กฎหมายคํ้าประกนั 3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

16 กฎหมายว่าดว้ยจาํนอง และ

จาํนาํ 

3 •บรรยาย 

•ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วม แสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

17 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด 3 บรรยาย 

ให้นักศึกษาตอบคําถามและ

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อาจารยอ์มัพวรรณ์  มงคลอินทร์ 

อาจารยพิ์มพพ์ชา วณิชยก์อบจินดา 

อาจารยน์ํ้ าฝน ลิมปเจต 

รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

18 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กําหนดเวลาการ

ประเมิน  

(สัปดาห์ที)่ 

สั ด ส่ ว น ขอ ง ก า ร

ประเมินผล 

 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5 

การทาํแบบฝึกหัด/การทาํรายงาน/

การนาํเสนอ/การเขา้หอ้งเรียน 

1-16 20 

2 2.2 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 9, 16 40,40 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

  

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

 * คาํอธิบายกฎหมายเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ โดย ดร.ทวเีกียรติ  มีนะกนิษฐ 

 * เอกสารประกอบการสอน โดยอาจารยอ์มัพวรรณ มงคลอินทร์ 

 * iTunesU ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละกลุ่ม 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 * คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก Internet 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการพฒันา

รายวชิาผา่นระบบประเมิน Internet และ ITUNE U 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

• อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเองจากผลการศึกษา สรุปพฒันาการศึกษา ปัญหา 

อุปสรรค และหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงรายวชิา 
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3. การปรับปรุงการสอน 

• ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพื่อหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข 

• ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

• มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นคะแนน

และเกรด 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

• มีการปรับปรุงประมวลรายวชิา 
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