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 รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย                             

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                คณะนิติศาสตร์                                   

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

LW  กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา (กลุ่ม ) 

2. จํานวนหน่วยกติ   

 หน่วยกิต ( - - ) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

             อาจารย ์ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 2/2558 ชนัปีที  

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

8. สถานทเีรียน    

 หอ้ง  

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

7 มกราคม  
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือให้นักศึกษาไดศึ้กษาและใช้ความคิดวิเคราะห์ประยุกต์ ประเด็นสําคญัทางกฎหมายนิติกรรม

สัญญาอนัเป็นกฎหมายพืนฐาน รวมทงัเขา้ใจเบืองตน้เกียวกบัทฤษฎีของนิติเหตุอนัส่งผลให้เกิดผลในทาง

กฎหมายเช่น ละเมิด จดัการงานนอกสั ง ลาภมิควรได ้เป็นตน้  

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

หลกักฎหมายลกัษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ  รวมทงัระยะเวลา 

อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย ์บรรพ  รวมทงัพัฒนาการของ

กฎหมายสัญญาในเรืองขอ้สัญญาทีไม่เป็นธรรม 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

45 ชวัโมง 

 

 

 

 

 

- 

 ฝึกเขียน และคน้หาขอ้มูล

คาํพิพากษาหรือทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

 อ่านเนือหาในบทเรียน

ก่อนการเขา้เรียน

ล่วงหนา้ ตลอดจน

กรณีศึกษาทีเกิดขึนจริง

และอ่านขา่วแลว้

วิเคราะห์เพือฝึกการคดิ

อย่างเป็นระบบ 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
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         6 ชวัโมง 

 

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

( ) ส่งเสริมใหมี้จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอ่สังคม  

( ) แนะแนวการใชแ้ละใหค้าํปรึกษากฎหมายนิติกรรมสัญญาตามหลกัธรรมมาภิบาล 

1.2 วิธีการสอน  

             ( )  แทรกหลกัคุณธรรมในการเรียนการสอน 

             ( )  การเรียนรู้จากเหตุการณจ์ริง กรณีศึกษา 

             ( ) การมอบหมายงานรายบุคคลเพืออภิปราย/รายงานหนา้ชนัเรียน 

             ( ) การมอบหมายงานรายกลุ่มเพืออภิปรายหนา้ชนัเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

( ) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาในชนัเรียนรวมทงัการตอบคาํถาม QUIZ ทา้ย

ชวัโมง  

 ( ) ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมาํเสมอ 

( ) ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในชนัเรียน 

( ) ประเมินจากการส่งงานทีไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดรั้บ  

 (1) นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจกฎหมายนิติกรรมสัญญาทีมีความเกียวขอ้งกบักฎหมายพืนฐาน

ทวัไป ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกียวกบัการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายแพ่งทวัไป  

           (2) นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักถึงความสาํคญัในการเขา้ใจกฎหมายพืนฐานและ
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สามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานและชีวิตประจาํวนัได ้

 

2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาในชนัเรียน  

(2) การเรียนรู้จากกรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จริงทีเกิดขึนทีเกียวกบัธุรกิจ 

(3) การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพืออภิปรายร่วมกนัชนัเรียน 

  

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน หรือการรายงานหนา้ชนัเรียน 

(2) ประเมินจากการการส่งงานทีมีประสิทธิผลทีดี 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

 ( ) สามารถสืบคน้ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเดน็ทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบันิติกรรมสัญญาได ้

             ( ) สามารถแสดงความเห็นและแกไ้ขปัญหาเกียวกบักฎหมายนิติกรรมสัญญา 

             (3) สามารถนาํความรู้ทางนิติศาสตร์มาวิเคราะห์เพือปรับใชก้บัสถานการณ์ปัญหาทางกฎหมายที

เกิดขึนจริงได ้

 

3.2 วิธีการสอน 

             ( )  แทรกแนวคิด ทางเลือกเชิงปฏิบติัในการเรียนการสอน 

             ( )  การเรียนรู้จากเหตุการณจ์ริง กรณีศึกษา 

             ( ) การมอบหมายงานรายบุคคลเพืออภิปราย/รายงานหนา้ชนัเรียน 

             ( ) การมอบหมายงานรายกลุ่มเพืออภิปรายหนา้ชนัเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
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 (1) ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นของนกัศึกษาในชนัเรียน  

              (2) ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมาํเสมอ 

             (3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในชนัเรียน 

             (4) ประเมินจากการส่งงานทีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

( ) สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบการบา้นและรายงานทีไดร้ับหมาย 

(2) สามารถแสดงความเห็น ตดัสินใจในปัญหา หรือกรณีตวัอยา่ง 

( ) พฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือนจากการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

4.2 วิธีการสอน 

             ( ) การมอบหมายงานรายบุคคลเพืออภิปราย/รายงานหนา้ชนัเรียน 

             ( ) การมอบหมายงานรายกลุ่มเพืออภิปรายหนา้ชนัเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 ( ) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากกรณีตวัอยา่งและเหตุการณจ์ริง 

             ( ) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมโตว้าที/รายงานหนา้ชนัเรียน 

 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

( ) สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาองักฤษทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกบักฎหมายธุรกิจและเศรษฐกิจได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

             ( ) สามารถเขา้ใจความหมายของคาํศพัทที์สาํคญัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

             ( ) สามารถใชสื้อและเทคโนโลยีในการสือสารและคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 วิธีการสอน 

   ( ) มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก internet  

   (2) ให้ความรู้แนะนาํวิธีการคา้ควา้ อา้งอิง ขอ้มูล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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   ( ) แทรกความรู้ ความหมายของคาํศพัทใ์นทางกฎหมายพืนฐานทีเกียวขอ้งกบันิติกรรมสัญญา 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

( ) ประเมินจากการทาํรายงาน การอภิปรายหนา้ห้องเรียน 

( ) ประเมินจากการตอบคาํถาม และมีส่วนร่วมออกความเห็นในชนัเรียน 

 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 

 

แนะนาํวิชา และหวัขอ้การเรียน

การสอน และความรู้เบืองตน้

และขอบเขตของกฎหมายนิติ

กรรมสัญญา 

     3 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

 

2 

 

นิติกรรม-ความแตกต่างของนิติ

กรรมและนิติเหตุ ความหมาย

ของนิติกรรม องคป์ระกอบของ

นิติกรรม วตัถุประสงคข์องนิติ

กรรม 

 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

3 

 

นิติกรรมทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ตอ้งหา้มชดัแจง้ดว้ยกฎหมาย 

พน้วิสยัและขดัต่อความสงบ

เรียบร้อย 

3 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

4 

 

แบบของนิติกรรม ประเภทของ

แบบนิติกรรม ผลของการไม่ทาํ

3 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

ตามแบบ การกระทาํนิติกรรม

โดยผูห้ยอ่นความสามารถและ

ผลของการกระทาํโดยบุคคล

ดงักล่าว 

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

5 

 

การทาํนิติกรรมโดยเจตนาลวง

และเจตนาอาํพราง และ

ความสําคญัผิดในสิงซึงเป็น

สาระสําคญัแห่งนิติกรรม ใน

คุณสมบติัของบุคคลหรือ

ทรัพยสิ์น 

3 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

6 

 

การทาํนิติกรรมโดยกลฉอ้ฉล

และการข่มขู ่

3 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

7 

 

การทาํนิติกรรมทไีม่มีผล โมฆะ

กรรม โมฆียกรรม นิติกรรมทีไม่

มีผลตามกฎหมาย 

3 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

 สอบกลางภาค    

8 

 

เงือนไขและเงือนเวลา ความ

แตกต่าง ลกัษณะความไม่

สมบูรณแ์ห่งเงอืนไข ลกัษณะ

และประโยชนแ์ห่งเงือนเวลา 

 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

9 สัญญา-ความหมาย สาระสําคัญ  การบรรยาย อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

 การก่อใหเ้กิดสัญญา คาํเสนอ คาํ

สนอง คาํมนั ผลแห่งสัญญา 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

10 

 

สัญญาต่างตอบแทน การรับผล

แห่งภยัพิบติัเมือการชาํระหนีตก

เป็นพ้นวิสัย ข ้อสัญญายกเว้น

ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง ลู ก ห นี ไ ว้

ล่วงหนา้ 

 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

11 

 

มดัจาํและเบียปรับ ความหมาย 

ลกัษณะและผลทีต่างกนั เบีย

ปรับสูงเกินส่วน 

 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

12 

 

การเลิกสัญญา สิทธิต่างๆในการ

บอกเลิกสัญญา ผลของการเลิก

สัญญา การเลิกสัญญาโดยความ

ตกลงของคู่สัญญา 

 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

13 

 

ระยะเวลา อายุความ อายุความ

สะดุดหยุดลง การขยายหรือย่น

อายุความ อายคุวามครบกาํหนด 

การสละประโยชน์แห่งอายคุวาม 

การยกอายคุวามขึนเป็นขอ้ต่อสู้ 

 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

14 

 

ข ้ อ สั ญ ญ า ที ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม 

ขอ้ตกลงหรือยกเวน้ความรับผิด

ทีไม่เป็นธรรม ความตกลงหรือ

 การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

ความยินยอมของผูเ้สียหายใน

กรณีละเมิด 

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

5 

 

สรุปทบทวนเนือหา   การบรรยาย 

อภิปราย / ตอบ

คาํถามเพือวดั

ความเขา้ใจทา้ย

ชวัโมง 

อ. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา 

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ท ี 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

 

ทดสอบความรู้ทีได้

จากหอ้งเรียนและ

ความรู้ดา้นกฎหมาย

นิติกรรมสญัญา  

 

Quiz และให้ตอบปัญหาปาก

เปล่าเพือแสดงความคิดเห็น

จากกรณีศึกษา 

 5 

2 

ทดสอบความรู้ทีได้

จากหอ้งเรียนและ

ความรู้ดา้นกฎหมาย

นิติกรรมสญัญา  

 

สอบกลางภาค 

การเขา้เรียน/มีส่วนร่วมใน

ชนัเรียน 

สอบปลายภาค 

 3  

15 

 

40 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 
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หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

. ศาสตราจารยศ์กัดิ สนองชาติ, คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์นิติกรรมสัญญา, พิมพ์

ครังที , สํานกัพิมพนิ์ติบรรณการ,  

. รองศาสตราจารย ์ศนนัทก์รณ์ (จาํปี) โสตถิพนัธ์ุ, คาํอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครังที , 

สาํนกัพิมพว์ิญ ูชน,  

. ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ,์ ตวัอยา่งแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ, พิมพค์รังที , สาํนกัพิมพนิ์ติ

ธรรม,  

 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

. ข่าวและคาํพิพากษาทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีอาจารยบ์รรยายและอภิปรายในชนัเรียน 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 แหล่งความรู้จากหนงัสือพิมพ ์และ internet 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

(1) อธิบายเชือมโยงประเด็นทีสําคญัทางกฎหมายนิติกรรมสัญญา 

(2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสังเกต วิเคราะห์และประยกุต ์หลกักฎหมายกบัสถานการณ์จริง 

 

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ประเมินการสอนจากผลการเรียนรู้ ความเขา้ใจของนักศึกษาจากการตอบคาํถาม การบ้าน และ

รายงาน  
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3. การปรับปรุงการสอน  

การประเมินหลงัการสอน และการสอบจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงการสอนครังต่อไป 

 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

(1) อาจารยผ์ูส้อนแสดงเกณฑ์การประเมินผลในรายวิชาทีชัดเจนเพือการตรวจทาน/ทวนสอบ

มาตรฐาน 

(2) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนในรายวชิา ก่อนส่งให้คณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาการพิจารณารับรอง 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

นาํขอ้คิดเห็นของนักศึกษาจากการประเมิน มาวิเคราะห์ เพือหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ

สอน เนือหารายวิชา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล เพือพฒันาให้เหมาะสมกับนักศึกษาเอง

และหลกัสูตรต่อไป 

 

 

 


