
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 303

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฏหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Partnerships and Company

4. จำนวนหน่วยกิต : 2 (2-0-4)

                         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และห้างหุ้นส่วนสามัญ บทวิเคราะห์ศัพท์

ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก

การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ

การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด

หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจำกัด การสอบบัญชี และอื่นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22

 

    General principles of partnership, company and ordinary partnership. Definitions of relating

terms. Relationship of partners. Relationship of partners and third party. Dissolution and

liquidation of ordinary partnership.  Registration of ordinary partnership. Conglomeration of

registered partnerships, limited partnerships, limited companies. Conditions and establishment of

limited companies. Shares and shareholders. Management of company affairs. Audit and other

relating provisions in the Title XXII of Civil and Commercial Code.

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ประเภทรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559



10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

              โทร.  081-2594287      E-mail. pepeubu@hotmail.com

          2) นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ห้อง พักอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

              โทร. 087-6510047      E-mail. arjanaon@gmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายความสัมพันธ์ระหว่

างผู้เป็นห้างหุ้นส่วน

และความสัมพันธ์ระห

ว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและ

บุคคลภายนอก

-	ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็

นห้างหุ้นส่วน

-	ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็

นห้างหุ้นส่วนกับบุคคลภายน

อก

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย การอภิปราย 

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

2 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายลักษณะของห้างหุ้

นส่วนสามัญจดทะเบี

ยน

และเหตุแห่งการเลิกห้

างและการชำระบัญชี

-	ลักษณะของห้างหุ้นส่วนส

ามัญจดทะเบียน

-	การเลิกห้างและการชำระ

บัญชี

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย การอภิปราย 

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

นายประดิษฐ์  แป้นทอง

3 นักศึกษาเข้าใจลักษณ

ะของหุ้นส่วนสามัญแ

ละสามารถวินิจฉัยว่าเ

ป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

-	ลักษณะของห้างหุ้นส่วนส

ามัญและหลักในการวินิจฉัยว่

าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

2 0 4 - ใช้การบรรยาย 

- การอภิปราย การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

4 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบายลักษณะ

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

และวินิจฉัยความรับผิ

ดของหุ้นส่วนจำพวกจ

ำกัดความรับผิด

-	ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจ

ำกัด

-	ความรับผิดของหุ้นส่วนจำ

พวกจำกัดความรับผิด

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

นายประดิษฐ์  แป้นทอง 



5 นักศึกษาและอาจารย์

ผู้สอนสามารถทำควา

มเข้าใจและมีข้อตกลง

ในการเรียนรู้ร่วมกัน

-	กฎ ระเบียบในการเรียน

-	วิธีการเรียน

-	ความสำคัญ ที่มา

ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา

-	แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้

นคว้า

-	ลักษณะขององค์กรธุรกิจแ

ละกิจการเจ้าของคนเดียว

2 0 4 •	ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชานี้

•	ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม และอาจารย์ให้ข้อมูล

การเข้าเรียน

การแต่งกาย

นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

6 นักศึกษาเข้าใจภาพร

วม

ความหมายและสาระ

สำคัญของหุ้นส่วนบริ

ษัท

-	หลักการทั่วไป 

ความหมาย และสาระสำคัญ

ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

2 0 4 • ใช้การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

นายประดิษฐ์  แป้นทอง

7 นักศึกษาอธิบายลักษ

ณะและวินิจฉัยความรั

บผิดของหุ้รส่วนจำพว

กไม่จำกัดความรับผิด

ได้

-	ลักษณะและความรับผิดข

องหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดควา

มรับผิด

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

8 นักศึกษาสามารถเปรี

ยบเทียบความเหมือน

และความแตกต่างขอ

งห้างหุ้นส่วนแต่ละปร

ะเภทได้

-	สรุปความแตกต่างระหว่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด

กับห้างหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกั

ดความรับผิด

และห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนและ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

9 นักศึกษาเห็นภาพรวม

ของบริษัทจำกัด

-	หลักการทั่วไปความหมาย

และสาระสำคัญของบริษัท

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์



และบริษัทมหาชนจำ

กัด

เข้าใจในลักษณะสำคั

ญของบริษัทจำกัดแล

ะบริษัทมหาชนจำกัด

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

10 นักศึกษาสามารถเข้าใ

จและแยกความเหมือ

นรวมถึงความแตกต่า

งระหว่างบริษัทจำกัด

และบริษัทมหาชนจำ

กัด

-       ความหมายของบริษัท

-	ความแตกต่างของห้างหุ้น

ส่วน กับบริษัทจำกัด

-	ความแตกต่างของบริษัทจ

ำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัด

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์ 

11 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายวิธีการจัดตั้งบริษัท

จำกัดได้

-	ลักษณะทั่วไป

สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์ 

12 นักศึกษาเข้าใจความ

หมายและลักษณะขอ

งหุ้นและผู้ถือหุ้น

-	หุ้นและผู้ถือหุ้น 2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์ 

13 นักศึกษาเข้าใจถึงสิทธิ

หน้าที่และความรับผิ

ดของผู้ถือหุ้น

-	สิทธิหน้าที่และความรับผิ

ดของผู้ถือหุ้น

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์ 

14 นักศึกษาเข้าใจและสา

มารถอธิบายวิธีการค

วบคุมและจัดการบริษั

ทจำกัดได้

-	การควบคุมและจัดการงา

นของบริษัท

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย 

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

แบบทดสอบในห้องเรียน

สอบปลายภาค

อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์ 

15 นักศึกษาเข้าใจหลักก -	ทุนของบริษัท 2 0 4 -	ใช้การบรรยาย แบบทดสอบในห้องเรียน อ.ภิรมย์พร  ไชยยนต์ 



ารจัดการเรื่องอื่นๆขอ

งบริษัทจำกัด เช่น

การลดทุน เพิ่มทุน

การปันผล

การควบตวมบริษัท

และการเลิกบริษัท

และการจ่ายเงินปันผลการตร

วจการงาน การควบ

และการเลิกบริษัท

-	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        โสภณ  รัตนากร.  2547 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนบริษัท.  คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        เอกสารประกอบการสอนกฎหมายหุ้นส่วน อ. ประดิษฐ์ แป้นทอง

เอกสารประกอบการสอนกฎหมายบริษัทจำกัด อ.ภิรมย์พร ไชยยนต์

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and

Moral)

การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย 1-15  

2) ด้านความรู้  (Knowledge) (2.2, 2.3, 2.4)

3) ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive Skills) 

(3.3, 3.4, 3.6)

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical  Analysis, Communication 

and Information Technology Skills) (5.4,

5.5)

การสอบปลายภาคแบบอัตนัย 16 100%

รวม 100%


