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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 2562308 วิชากฎหมายการพาณิชย์ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายการพาณิชย์ ให้มีมาตรฐานครบถ้วน 
ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดองค์กรทางธุรกิจ หลักกฎหมายเบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกรรมทาง
ธุรกิจ เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ นิติกรรม สัญญา เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้ าประกัน จ านอง ตั๋วเงิน การ
จ้างแรงงาน ตัวแทน นายหน้า และกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
    รหัสวชิา   2562308 
    ชื่อวิชา     กฎหมายการพาณิชย์ (Commercial Law)   
2. จ านวนหน่วยกิต  

 3 หน่วยกิต (3-0-6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรการบัญชี วิชาบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้สอน  ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ และนายสุพจน์ ชนะค้า 

ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ชั้นปีที่ 2 
5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 

7. สถานที่เรียน    
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
8. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

10 มกราคม 2560 
 

 
 

 

 

 

 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
              ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจัดองค์กรทางธุรกิจ หลักกฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ นิติกรรม สัญญา เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้ าประกัน 
จ านอง ตั๋วเงิน การจ้างแรงงาน ตัวแทน นายหน้า และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงองค์กรธุรกิจทางกฎหมาย  
2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของกฎหมายต่อ

ธุรกิจ      
3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกฎหมายพิเศษอ่ืนที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ไม่มี 
 

- 
 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในห้องเรียน  

    - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 



หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

1.1.2 มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม  

1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่าง

มีคุณธรรม 
1.2 วิธีการสอน  

1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายการพาณิชย์ 

1.2.2 อภิปรายกลุ่มก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประเมินผลการ

น าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
2.1.2 สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้

ด้านการบัญชีได้อย่างเหมาะสม 
2.1.3 สามารถน าเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ 
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้
กรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
2.3.2 น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์กรณีศึกษา 

  
3. ทักษะทางปัญญา  

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์

ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สร้างสรรค ์โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ  

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม และน าเสนอผลงาน 
3.2.2 อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายการพาณิชย์ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 สอบท้ายชั่วโมงและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์  

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
    4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่าง

ต่อเนื่อง      



4.2 วิธีการสอน 
 4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กฎหมายการพาณิชย์ที่เปลี่ยนไป  อ่าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการน าเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพ่ือน 
4.3.2 รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล

ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้

รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
5.2 วิธีการสอน      

5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และท ารายงาน  
5.2.2 น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

          5.3.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่

ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 

แนะน าบทเรียนและเป็น
การสอบถามความรู้พ้ืนฐาน
ทางกฎหมายการพาณิชย์ 
แนะน าวิธีการเรียน การ
ประเมินผล  และการท า
ข้อสอบ 
 
 

3 1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัวและ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะน า
หนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ
website เพ่ิมเติม 
2. ถามตอบความรู้พื้นฐานทาง 
กฎหมายการพาณิชย์ 
และร่วมแสดงความคิดเห็น 

ดร.สฤษดิ์ 
ธัญ
กิจจานุกิจ  

นายสุพจน์ 
ชนะค้า 

 

2 
 

บทที่1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ และ
กฎหมายการพาณิชย์ 
 

3 1.เข้าสู่เนื้อหาบทน า บรรยาย
ประกอบ  ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3. กิจกรรมบทที่ 1 นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

 

3 
 

บทที่ 2 กฎหมายหนี้ 
 

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 2ประกอบ 
ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3. กิจกรรมที่ 2 นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์    
อินเตอร์เน็ต 

 

4 
 

บทที่ 3 กฎหมาย นิติกรรม 
สัญญา 
 

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 3ประกอบ 
ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3.กิจกรรมที่  3 นักศึกษาค้นหา

 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ข้อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

5 
 

บทที่ 4 กฎหมาย ซื้อขาย 
แลกเปลี่ยน ให้ 
  
 

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 3 ประกอบ 
ตัวบทกฎหมาย 
3.สรุปและซักถาม 
4. กิจกรรมที่ 4 นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลกรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

 

6 
 

บทที่ 5 กฎหมายเช่าทรัพย์ 
เช่าซื้อ  
 
 

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 5ประกอบ 
ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3.กิจกรรมนักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

 

7 
 

บทที่ 6 กฎหมายการจ้าง
แรงงาน จ้างท าของ  

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 6ประกอบ 
ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3.กิจกรรมนักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

 

8 บทที่ 7 กฎหมาย ยืม ค้ า
ประกัน 

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 7 ประกอบ 
ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3.กิจกรรมนักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

 

9 บทที่ 8 กฎหมาย จ านอง  
จ าน า 

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 8 ประกอบ 
ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 

 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3.กิจกรรมนักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

10 บทที่ 9 กฎหมาย ตัวแทน 
นายหน้า  

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 9 ประกอบ 
ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3.กิจกรรมนักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

 

11 บทที 10 กฎหมาย ตั๋วเงิน 3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 10 
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3.กิจกรรมนักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

 

12-15 บทที 11 กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

3 1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 11 
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย 
2.สรุปและซักถาม 
3.กิจกรรมนักศึกษาค้นหาข้อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ์     
อินเตอร์เน็ต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

ที ่ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
สอบท้ายชั่วโมง 
สอบปลายภาค 

2-15 
16 

10% 
50% 

2 
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

 
 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 
   ต ารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติรับขน 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    ข้อมูลทางกฎหมายจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 



- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ 
 

 


