
 
 

 
 

แผนการสอน 

รายวิชา กฎหมายวาดวยองคกรทางธุรกิจ 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑. รหัสและช่ือวิชา 

 LW๐๑๓๒๐๙ กฎหมายวาดวยองคกรทางธุรกิจ 

LW013209     Law on Business Organizations  

  

๒. จํานวนหนวยกิต 

 ๓ (๓-๐-๖) 

 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

 อาจารยปาริฉัตร บุตรวงค 

 

๓.๑ อาจารยผูสอน 

รศ.นเรศร เกษะประกร (กลุมท่ี ๑ และ ๒) 

 

๔. คําอธิบายรายวิชา 

 ประเภทขององคกรธุรกิจ องคกรธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและ

บริษัท ลักษณะท่ัวไปของหุนสวน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด หนาท่ีและความรับผิดของผู

เปนหุนสวนลักษณะท่ัวไปของบริษัทจํากัด หนาท่ีและความรับผิดของกรรมการการเลิกบริษัทและการชําระ

บัญชี รูปแบบอ่ืนขององคกรธุรกิจ ลักษณะท่ัวไปของบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จํากัด พ.ศ.2535 

Types of business organization, business organizations pursuant to the Civil and 

Commercial Code on Partnership and Company, general characteristics of partnership, 

registered ordinary partnership, limited partnership, duties and responsibility of partners, 

general characteristics of limited company, duties and responsibility of directors, dissolution 

and liquidation, other types of business organization, general characteristics of public limited 

company pursuant to Public Limited Companies Act, B.E. 2535 

 

๕. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับประเภทขององคกรธุรกิจ องคกรธุรกิจตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัท ลักษณะท่ัวไปของหุนสวน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวน



 
 

 
 

จํากัด หนาท่ีและความรับผิดของผูเปนหุนสวนลักษณะท่ัวไปของบริษัทจํากัด หนาท่ีและความรับผิดของ

กรรมการการเลิกบริษัทและการชําระบัญชี รูปแบบอ่ืนขององคกรธุรกิจ ลักษณะท่ัวไปของบริษัทมหาชนจํากัด 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 

 

๖. ระบบการเรียนการสอน 

๑. บรรยาย  

๒. ใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานทางหองสมุด และ อินเตอรเนท  

๓. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน มีการอภิปรายชั้น

เรียน  

๔. ใหนักศึกษาเขารวมการทบทวนความรูผานการวิเคราะหกฎหมายและแนวคําพิพากษาโดย

วิทยากรพิเศษ 

 

๗. ตารางสอน 

          กลุมท่ี ๑ วันจันทร ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.       หอง บรรยาย ๒    (รศ.นเรศร เกษะประกร) 

กลุมท่ี ๒ วันจันทร  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.     หอง บรรยาย ๒    (รศ.นเรศร เกษะประกร) 

 

๘. หลักเกณฑการวัดและประเมินผล 

๑. การเขาเรียนสมํ่าเสมอและการมีสวนรวมในชั้นเรียน  

๒. การสัมมนาในชั้นเรียน  

๓. การสอบปลายภาค  

 

๙. วิธีการสอนและวัดผลประเมินผล 

 ๑. วิธีการสอน: Problem Based Learning (การเรียนรูจากปญหา) *  

 

วิธีการวัดผลและประเมินผล : การสอบปลายภาค   ๑๐๐ คะแนน   

            โดยมีขอสอบ ๔ ขอ   

ขอ ๑. ออกโดย รศ.นเรศร เกษะประกร   ๒๕ คะแนน         

ขอ ๒. ออกโดย รศ.นเรศร เกษะประกร   ๒๕ คะแนน         

ขอ ๓. ออกโดย รศ.นเรศร เกษะประกร   ๒๕ คะแนน         

ขอ ๔. ออกโดย รศ.นเรศร เกษะประกร   ๒๕ คะแนน         

                                          รวมท้ังหมด   ๑๐๐ คะแนน 

  

๑๐. เอกสาร หนังสือ และตําราท่ีใชอานประกอบ  



 
 

 
 

ช่ือหนังสือ  ผูแตง/ผูรวบรวม  ปท่ีพิมพ 

๑. กฎหมายเก่ียวกับการจัด

องคกรธุรกิจ การจัดการและ

ความรับผิด  

 รองศาสตราจารย นเรศร เกษะประกร  กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๒. คําอธิบายกฎหมายลักษณะ

หางหุนสวนบริษัท 

 ศาสตราจารย ดร.สหธน รัตนไพจิตร  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓. กฎหมายหุนสวนและบริษัท  เอ้ือน ขุนแกว  กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๔. หลักกฎหมายหางหุนสวน 

บริษัทจํากัด และบริษัท

มหาชนจํากัด 

 รองศาสตราจารย ดร.นนทวัชร นว-

ตระกูลพิสุทธิ์ 

 สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๕. ถาม-ตอบ หางหุนสวน 

บริษัท 

 ผูชวยศาสตราจารยอุดม งามเมืองสกุล  มกราคม ๒๕๖๑ 

 



 
 

 
 

                                      แผนการสอน 

 

   

ครั้งท่ี/วันท่ี หัวขอการสอน จํานวน 

(ชม.) 

วิธีการสอน อาจารย

ผูสอน 

๑ 

วันท่ี ๒๒ ก.ค. 

๒๕๖๒ 

 

๑. แนะนําแผนการสอน และอธิบายรายละเอียดของ

รายวิชา  

๒. รูปแบบองคกรธรุกิจ 

๓ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

อาจารย

ปาริฉัตร 

บุตรวงค 

๒,๓ 

วันท่ี ๒๙ ก.ค. 

และ ๕ ส.ค. 

๒๕๖๒ 

๑. หางหุนสวนสามัญ  

๒. ลักษณะของการจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ การลงหุน 

และการเปลี่ยนแปลงขอสัญญา  

๓. การจัดการหางหุนสวนสามัญ 

๔. หลักการสําคัญของหางหุนสวนสามัญ  

๕. การเลิกและชําระบัญชีหาง 

 

๖ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

๔,๕ 

วันท่ี ๑๒ และ 

๑๙ ส.ค. 

๒๕๖๒ 

๑. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

๒. หลักการสําคัญ และการจัดต้ังหางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคล 

๓. หางหุนสวนจํากัด  

๔. หลักการสําคัญ และการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด 

 

๖ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

๖,๗ 

วันท่ี ๒๖ ส.ค. 

และ ๒ ก.ย. 

๒๕๖๒ 

๑. บริษัทจํากัด  

๒. การจัดตั้งบริษัทจํากัด 

๓. ทุนของบริษัทและผูถือหุน 

๔. การจัดการงานของบริษัท  

 

๖ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

๘ 

วันท่ี ๙ ส.ค. 

๒๕๖๒ 

๑. การเพ่ิมและลดทุนของบริษัท 

๒. การควบรวมกิจการ 

๓ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

สอบกลางภาค วันท่ี ๑๖-๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 



 
 

 
 

๙ 

วันท่ี ๒๓ ส.ค. 

๒๕๖๒ 

 

๑. การเลิกบริษัท 

๒. การแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบยีนและหางหุนสวน

จํากัดเปนบริษัทจํากัด 

๓ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

๑๐ 

วันท่ี ๓๐ ส.ค. 

๒๕๖๒ 

 

๑. การถอนทะเบียนหางหุนสวนจดทะเบียน 

๒. การถอนทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 

๓ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

๑๑,๑๒ 

วันท่ี ๗ และ 

๑๔ต.ค. 

๒๕๖๒ 

๑. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  

๒. ลักษณะการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 

 

๖ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

๑๓,๑๔ 

วันท่ี ๒๑ และ 

๒๘ ต.ค. 

๒๕๖๒ 

๑. ผูถือหุนและท่ีประชุมผูถือหุน 

๒. กรรมการ 

๓. หนาท่ีและความรับผิดของกรรมการทางแพง 

๔. หนาท่ีและความรับผิดของกรรมการทางอาญา 

 

๖ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

๑๕ 

วันท่ี ๔ พ.ย. 

๒๕๖๒ 

๑. การแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด  

๒. การแปรสภาพจากบริษัทมหาชนจํากัดเปนบริษัทจํากัด  

 

๓ บรรยาย/การ

สัมมนาในชั้น

เรียน 

รศ.นเรศร 

เกษะประกร 

 

หมายเหตุ : แผนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 


