มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยชุ มชนมุกดาหาร .
คณะ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
บธ 0104 กฎหมายธุ รกิจ
Business Law
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายธุ รกิจ ตลอดจนปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสานึกและ
ตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพต่อกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อปรับปรุ งรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. เพื่อให้นิสิตทราบเกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจ
3. เพื่อให้นิสิตประยุกต์ใช้กบั สภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั และอนาคตได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา หนี้และทรัพย์สิน หลักและวิธี
ปฏิบตั ิที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจในรู ปแบบห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดตั้ง อานาจ หน้าที่การดาเนินงาน การเลิกห้างหุ น้ ส่ วนและบริ ษทั กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา และกฎหมาย
เอกเทศสัญญาที่สาคัญบางเรื่ อง สัญญาซื้ อขาย ตัว๋ เงิน เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ ประกันหนี้ดว้ ยบุคคลและทรัพย์
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
3(3-0-6)
บรรยาย
การฝึ กปฏิบัติ
บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อภาค ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
การศึกษา
(3 ชม. X 15 สัปดาห์)

การศึกษาด้ วยตนเอง
สอนเสริม
ให้นิสิตได้ ค้นคว้า สอนเสริ มตามความต้องการของ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นิสิต
กรณี ศึกษา

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
ไม่มีตารางเวลาในการจัดให้คาปรึ กษาแน่นอน แต่สามารถมาขอคาปรึ กษาได้ตลอดระยะเวลาที่อาจารย์ไม่มีภาระ
งานสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เคารพสิ ทธิ และรับฟังความเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์

1.2 วิธีการสอน
1. ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินยั คุณธรรม และจริ ยธรรม โดยเน้นเรื่ องการเข้าชั้นเรี ยน การแต่งกายให้
เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2. บรรยาย ถาม-ตอบ ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจ
3. สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ในเนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ
4. สอดแทรกเรื่ องความมีวนิ ยั และเรื่ องความรับผิดชอบไว้ในการเรี ยนการสอนแต่ละครั้ง

1.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ธุ รกิจ
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหา การร่ วมทากิจกรรมทั้งกลุ่มและรายบุคคล ในกรณี ศึกษาที่เกี่ยวกับ
กฎหมายธุ รกิจ
3. พิจารณาความมีวนิ ยั และความรับผิดชอบในการเรี ยนโดยดูจากการเข้าชั้นเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1. ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในพื้นฐานกฎหมายธุ รกิจ
2. ให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจ
3. ให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทนั สมัยต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล

2.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจพร้อมกับวิเคราะห์และปรับใช้กบั กรณี ศึกษาดังกล่าวนั้น
3. กาหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นประเด็นปั ญหาที่จาลองขึ้น หรื อตามข่าวสารที่ปรากฏอยู่
ในปั จจุบนั เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับใช้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุ ป

2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ธุ รกิจ
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายธุ รกิจ โดยพิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรื อกรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1. ความสามารถในการคิดหาเหตุผลอย่างเป็ นระบบ
2. ประยุกต์ความรู ้ในวิชานี้ โดยวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู ้
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสิ นใจนั้น
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คาพิพากษาฎีกา เป็ นต้น
2. ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหากฎหมายธุ รกิจพร้อมกับวิเคราะห์และสรุ ปหลักกฎหมายที่นามา
ปรับใช้กบั กรณี ศึกษาดังกล่าวนั้น
3. กาหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นประเด็นปั ญหาตามคาพิพากษาฎีกา หรื อตามข่าวสารที่
ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับใช้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุ ป
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ธุ รกิจ
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายธุ รกิจ โดยพิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรื อกรณี ศึกษา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพต่อเนื่อง
3. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4. การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ดีของนิสิตและการปฏิบตั ิตวั ที่ดีต่ออาจารย์

4.2วิธีการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คาพิพากษาฎีกา
2. ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหากฎหมายธุ รกิจพร้อมกับวิเคราะห์และสรุ ปหลักกฎหมายที่นามา
ปรับใช้กบั กรณี ศึกษาดังกล่าวนั้น
3. กาหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นประเด็นปั ญหาตามคาพิพากษาฎีกา หรื อตามข่าวสารที่
ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับใช้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุ ป
4.3วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ธุ รกิจ
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายธุ รกิจ โดยพิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรื อกรณี ศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1. สื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การค้นหาความรู ้เพิ่มเติมโดยการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
3. ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนาเสนอ
2. ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปั ญหากฎหมายธุ รกิจพร้อมกับวิเคราะห์และสรุ ปหลักกฎหมายที่นามา
ปรับใช้กบั กรณี ศึกษาดังกล่าวนั้น
3. กาหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นประเด็นปั ญหาตาม คาพิพากษาฎีกา หรื อตามข่าวสารที่
ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั โดยค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต E-Learning ในการหาข้อมูลสนับสนุนเพื่อนามาวิเคราะห์
และปรับใช้กบั ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุ ป
5.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุ รกิจ
2. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหากฎหมายธุ รกิจ โดยพิจารณาจากการอภิปรายสรุ ปตัวอย่างต่าง ๆ หรื อ
กรณี ศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวข้ อ

สั ปดาห์
รายละเอียด
กิจกรรมการเรียน
ที่
จานวนชั่วโมง
การสอนและสื่ อทีใ่ ช้
1
อธิ บายหลักพื้นฐานของกฎหมาย
3
แนะนาลักษณะวิชา
แพ่งเกี่ยวกับบุคคล บุคคลธรรมดา
บรรยาย ถาม -ตอบ และ
นิติบุคคล ทรัพย์
ยกตัวอย่างประกอบ พร้อม
ทั้งแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทางาน
2-3 อธิ บายหลักกฎหมายว่าด้วยนิติ
6
การบรรยาย ยกตัวอย่าง
กรรมและสัญญา ประเภทของนิติ
ประกอบ ศึกษากรณี ศึกษา
กรรม หลักเกณฑ์แห่งความ
โดยใช้สื่อผสม
สมบูรณ์ของนิติกรรม โมฆกรรม
และโมฆียกรรม
4
อธิ บายหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ สิ ทธิ
3
การบรรยาย ยกตัวอย่าง
และหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้
ประกอบ ศึกษากรณี ศึกษา
ความระงับแห่งหนี้ สัญญา หลัก
โดยใช้สื่อผสม
ความศักดิ์สิทธิ์ แห่งการแสดง
เจตนา และหลักเรื่ องเสรี ภาพใน
การทา สาระสาคัญของสัญญา ผล
แห่งสัญญาและการเลิกสัญญา
5-9 อธิบายกฎหมายพาณิ ชย์ที่
15
การบรรยาย ถาม - ตอบ
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ สัญญาตาม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
และวิเคราะห์กรณี ศึกษา
พาณิ ชย์ สัญญาซื้ อขาย สัญญาเช่า
พร้อมกับอภิปราย
ทรัพย์ สัญญาเช่าซื้ อ สัญญายืม
สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทา
ของ สัญญาค้ าประกัน จานอง
จานา
10-11 อธิ บายกฎหมายเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
6
การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ได้แก่ ประเภทตัว๋ เงิน ผูท้ รงตัว๋
ประกอบ ศึกษากรณี ศึกษา
เงิน ความรับผิดตามตัว๋ เงิน การ
โดยใช้สื่อผสม
ออกและสลักหลังตัว๋ การรับรอง

ผู้สอน

12

ตัว๋ เงิน อาวัล การโอนตัว๋ เงิน เป็ น
ต้น
อธิบายความหมายของทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร
เครื่ องหมายการค้า การละเมิด

13

ประกันภัย ความหมายของ
สัญญาประกันภัย ลักษณะของ
สัญญาประกันภัย ประเภทของ
สัญญาประกันภัย ประกันวินาศ
ภัย และประกันภัยค้ าจุน
ความหมายของสัญญา ความรับ
ผิดตามสัญญา ประกันชีวติ สิ ทธิ
หน้าที่ของผูเ้ อาประกันชีวติ และผู ้
รับประกันชีวติ
14-15 อธิ บายกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ที่เกี่ยวกับหุ น้ ส่ วนบริ ษทั อาทิเช่น
การจัดตั้งห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ ห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด
รวมถึงบริ ษทั มหาชนจากัด การ
เลิกห้าง ตลอดจนประเภทของผู้
เป็ นหุ น้ ส่ วน ทบทวน
16 สัปดาห์สอบปลายภาค
รวม (ไม่ นับสอบ)

3

3

6

การบรรยาย ถาม - ตอบ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณี ศึกษา
พร้อมกับอภิปราย
การบรรยาย ถาม - ตอบ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณี ศึกษา
พร้อมกับอภิปราย

การบรรยาย ถาม - ตอบ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณี ศึกษา
พร้อมกับอภิปราย

45

-

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
งานทีใ่ ช้ ประเมินผลผู้เรียน
คุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู้

การเข้าและร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยน การ
ส่ งงานตามกาหนดที่นดั หมาย
สอบปลายภาค

-

สั ปดาห์ ทกี่ าหนด
ตลอดภาค
การศึกษา
16

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
60%

ทักษะทางปัญญา

การนาเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ รายงาน
สรุ ปผลการอภิปราย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การทากิจกรรม การตรงต่อเวลาในการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ส่ งงาน และประสิ ทธิ ผลของงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ การมีส่วนร่ วม และวิธีอภิปราย โดยใช้
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

10%
10%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
พันตรี สิ นศุภฤกษ์, กฎหมายหุ้นส่ วนและบริษัท. กรุ งเทพฯ : ธรรมศาสตร์ , 2552.
บุญเพราะ แสงเทียน, รศ. กฎหมายธุรกิจ, กรุ งเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2550.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ดร. กฎหมายเบือ้ งต้ นทางธุรกิจ. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ธรรมศาสตร์ , 2551.
4. ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซต์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น การจัดตั้งบริ ษทั จากัด เป็ นต้น
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1.การประเมินประสิ ทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสิต
1. การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กบั นิสิตตั้งแต่ชวั่ โมงแรก
2. แบบประเมินความพึงพอใจผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
3. นิสิตประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบความรู ้ ทั้งก่อนและหลังการศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนิสิต พัฒนาการ และผลจากการบูรณาการความรู้
2. ผลการเรี ยนของนิสิต

3. การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
1. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผูส้ อนของนิสิต
2. ข้อเสนอแนะของนิสิตในรายงานหลังจากการเรี ยนการสอน
3. ข้อมูลจากการนิเทศงานสอนของฝ่ ายวิชาการ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
1. อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนิสิตโดยคณะกรรมการกากับมาตรฐานคณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
1. นาข้อคิดเห็นของนิสิตจากข้อ 1 มาประมวลเพื่อจัดกลุ่ม และนาไปปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป
2. ดาเนินการทบทวนทุกปี การศึกษาในกรณี ที่พบปัญหา และทุก 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ.

