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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3604803 ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย) กฎหมายการพาณิชย์
(ภาษาอังกฤษ) Commercial Law

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์โชคดี นพวรรณ
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คานา
วิช ากฎหมายการพาณิ ช ย์ (Commercial Laws) 3(3-0-6) เป็ น วิช าที่ ศึ กษากฎหมายที่ เกี่ ยวกั บ
การจัดตั้งและการจัดองค์กรทางธุรกิจ หลั กกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ลักษณะหนี้ นิติกรรม สัญญา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้้าประกัน จ้านอง ตั๋วเงิน การจ้าง แรงงาน
ตัวแทน นายหน้า และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

วิชากฎหมายการพาณิชย์
อาจารย์โชคดี นพวรรณ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการเงิน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2562308

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กฎหมายการพาณิชย์
(ภาษาอังกฤษ) Commercial Laws

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
นาย โชคดี นพวรรณ
โทรศัพท์ภายใน 5842
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
20 ตุลาคม 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด -
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เกี่ยวกับ การจัดตั้งและการจัดองค์กรทางธุรกิจ หลักกฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ นิติกรรม สัญญา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้้า
ประกัน จ้านอง ตั๋วเงิน การจ้าง แรงงาน ตัวแทน นายหน้า และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศ
1.2 เพื่อวางรากฐานกฎหมายในระดับพื้นฐานเพื่อให้นักศึกษาสามารถน้าไปปรับใช้ในการด้ารงชีวิต
ประจ้าวันได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายตามประมวลแพ่ งและพาณิ ช ย์ หลั ก
กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา หนี้สิน ซื้อขาย เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ กู้ยืม ค้้าประกัน จ้านอง
จ้าน้ า ตั๋วเงิน ห้างหุ้น ส่วนบริษัท กฎหมายมหาชน กฎหมายหลั กทรัพ ย์ กฎหมายแรงงานและกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Introduction to business law, civil and commercial code, law principles
relating to juristic acts and contracts, obligation, purchase, sale, hire purchase, exchange,
hire property, loan, guarantee, mortgage, pledge, bills, partnerships companies, public law,
security act, labor law, international trade law, electronic commerce law
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ไม่มี

สอนเสริม

ฝึกปฏิบัติ / งานภาคสนาม
ศึกษาด้วยตนเอง
/ การฝึกงาน
ไม่มี
6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
การสอน 3 ชั่วโมง/ สัป ดาห์ และการให้ ค้าปรึกษา (Office Hour) สั ปดาห์ ละ 6 ชั่วโมงโดย
ประกาศให้ผู้เรียนทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสั ตย์สุ จริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ อื่น มี ความรับผิ ดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด้าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
(3) มีจิตส้านึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม และ มโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว
(4) มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในหลั ก จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมที่ มี ค วามส้ าคั ญ ทางธุ รกิ จ
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
2. ความรู้
(1) มี ความรู้ และความเข้าใจในสาระส้ าคั ญ ของศาสตร์ที่ เป็ น พื้ น ฐานที่ จ้ าเป็ น
ส้าหรับการเรียนด้านการเงิน และการวางแผนทางด้านการเงิน
(2) มีความรู้ความเข้าใจในสาระส้าคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินใน
สถาบันการเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
 (4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทางด้านการเงินกับความรู้ในศาสตร์
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสื บ ค้ น จ้ าแนกและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ได้ ซึ่ งสารสนเทศที่ เป็ น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
(2) สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ กใหม่ ๆ รวมทั้ ง สามารถวิ เคราะห์ ท างเลื อ กและ
ผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการน้าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางการเงิน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ค วามสามารถในการประสานงาน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละสามารถสร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
(2) มีความกระตือรือร้น สามารถท้างานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้น้าผู้
ตามได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
(3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจ
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
6
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(3) สามารถสื่ อ สารเพื่ อ อธิ บ ายและสร้ างความเข้ า ใจ การเขี ย นรายงาน และ
การน้าเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถน้าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด้าเนินงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน3
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน/Learning Outcome
1. มีการแจ้งวัตถุประสงค์ แผนการเรียน
และเกณฑ์ใน การวัดผลและประเมินผล
การเรียน
2. บรรยายหลักทั่วไปของกฎหมายหนี้
ที่มาและผลแห่งหนี้

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3
ใบงาน อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวิ ช า รวมถึ ง - ใบความรู้
เกณฑ์การวัดผล
3

3.

สิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช้าระหนี้ และข้อยกเว้น
ของสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช้าระหนี้

3

4.

วัตถุประสงค์ของการท้านิติกรรมและ
สัญญา

3

6

องค์ประกอบของนิติกรรมและสัญญา

3

7

การปรับใช้องค์ประกอบของนิติกรรมกับ
สัญญาซื้อขาย (Active learning)

3

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุลาดับ)
1.1
นายโชคดี
1.2
นพวรรณ

- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เนื้อหาที่เรียน
- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เนื้อหาที่เรียน
- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ

- ใบความรู้

1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ

- ใบความรู้
- ตัวอย่าง

1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ

- ใบความรู้
- ตัวอย่าง

1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ

- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เนื้อหาที่เรียน
- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เนื้อหาที่เรียน

-ใบความรู้

1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ

1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน/Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

8

การปรับใช้องค์ประกอบของนิติกรรมกับ
สัญญาเช่าทรัพย์ (Active learning)

9

การปรับใช้องค์ประกอบของนิติกรรมกับ
สัญญาเช่าซื้อ (Active learning)

3

10

กฎหมายยืม พร้อมกับกฎหมายการ
หลักประกันแห่งหนี:้ จ้าน้า ค้้าประกัน
จ้านอง
การฝึ ก การเขี ย นสั ญ ญ าเบื้ อ งต้ น และ
กฎหมายตั๋วเงิน (Active learning)

3

การจัดตั้งและการจัดองค์กรทางธุรกิจห้าง
หุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายจ้างแรงงาน จ้างท้าของ ตั วแทน
นายหน้า
การปรับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่
เกียวข้อง (Active learning)
กฎหมายเกี่ย วกับ การค้ าระหว่างประเทศ
และสรุปการสอน

3

11

12
13
14
15

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เนื้อหาที่เรียน
- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
เนื้อหาที่เรียน
- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ
- จัดแบ่งกลุ่มอภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในเนื้อหาที่เรียน

3

- บรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ

3

- จัดแบ่งกลุ่มอภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในเนื้อหาที่เรียน
บรรยาย อภิปรายข้อคิดเห็น

3

สื่อการสอน

-ใบความรู้

- ใบความรู้

-ใบความรู้

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุลาดับ)
1.1
นายโชคดี
1.2
นพวรรณ
1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ

1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ

1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ

1.1
1.2
1.1
1.2
1.1
1.2
1.1
1.2

นายโชคดี
นพวรรณ
นายโชคดี
นพวรรณ
นายโชคดี
นพวรรณ
นายโชคดี
นพวรรณ
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1
การตอบแสดงความ
คิดเห็น
2
3.1
เขียนรายงานต่างๆ 3.2 ข้อ 3
3.3 ข้อ 3
3.4 ข้อ 3
3.5 ข้อ 2, 3
3
3.2 ข้อ 3
การเขียนบันทึกการ 3.3 ข้อ 3
สอนรายวิชา
3.4 ข้อ 3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

การตอบค้าถามของนักศึกษา

2-16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10

มอบหมายงานรายบุคคล

13

30

มอบหมายงานรายบุคคล

14

20

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพาณิชย์, ส้านักพิมพ์ธรรมศาสตร์.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย “หยุด แสงอุทัย” ส้านักพิมพ์ธรรมศาสตร์.
เอกสารประกอบการสอน. “โชคดี นพวรรณ”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เอกสารประกอบการสอน. “โชคดี นพวรรณ”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอน โดย
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1.การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2. ผลการสอบ
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
น้าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
การเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1.การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
2.มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1.ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4
การออกข้อสอบ (Test blueprint)
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย จ้านวน 3 ข้อ โดยจ้าแนก ระดับของการวัดความรู้
ด้านพุทธพิสัย ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี้
บทที่ 1 -4
จ้านวน 1 ข้อ
บทที่ 5-7
จ้านวน 1ข้อ

ความจา

ความเข้าใจ

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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บทที่ 8-10
จ้านวน 1 ข้อ
รวม
ร้อยละ

/

/

/

/

/

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20
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