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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  

LW 462 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง (Drafting & Negotiation) 

2. จํานวนหน่วยกติ   

 2 (2-0-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต วชิาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารยอ์มรวไล นิลพานิช 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 -2559 สาํหรับนกัศึกษาชั้นปี 4  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    

21409 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 - 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นกัศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการและตวัอยา่งในการทาํสัญญาผกูพนับุคคลหรือองคก์ร ตลอดจนรูปแบบ

ของสัญญาต่างๆ กระบวนการเจรจาและรูปแบบของวธีิการเจรจาและร่างสัญญา 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้และเขา้ใจถึงสาระสาํคญั หลกัการ ทฤษฎีและเหตุผลในการร่างสัญญา

ทางธุรกิจ หรือสัญญาทางการคา้ต่างๆ 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถร่างสัญญาทางธุรกิจอยา่งง่ายๆได ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํองคค์วามรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และการทาํงานในอนาคตไดใ้นระดบั

หน่ึง 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

วิธีการและตวัอย่างในการทาํสัญญาผูกพนับุคคลหรือองค์กร ตลอดจนรูปแบบของสัญญาต่างๆซ่ึง

รวมทั้งสัญญาการคา้ระหวา่งประเทศ การเลือกใชก้ฎหมาย (Choice of Law) กระบวนการเจรจาและรูปแบบ

ของวธีิการประชุมเจรจาประเภทต่างๆทั้งในประเทศ และระหวา่งประเทศ รวมทั้งกฎหมายขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น

ธรรม 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

รวม 30 ชัว่โมง 

(2 ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 

สอนเสริมตามความ

จาํเป็น หรือความ

ตอ้งการของนกัศึกษา 

- - 
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

รวมประมาณ 5 ชัว่โมง โดยเปิดโอกาสให้นกัศึกษาซกัถามและขอคาํปรึกษาทางวิชาการหลงัเลิกชั้น

เรียน หรือนอกเวลาเรียน รวมทั้งการใหค้าํปรึกษาผา่นทาง Social Media เช่น Facebook  

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต ต่อตนเอง และสังคม และยึดมัน่ในจรรยาบรรณ

ของนกักฎหมาย 

2. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์

3. มีความรับผดิชอบต่อสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสังคมโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

1.2 วธีิการสอน  

มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน มีการมอบหมายใหมี้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และ

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมท่ีทาํประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 

2. ประเมินจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 1. มีความรู้ทางกฎหมายทฤษฎีอยา่งเป็นระบบ 

              2. มีทกัษะภาคปฏิบติัเป็นอยา่งดี 

            3.  มีความสามารถในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจาํวนั และการทาํงานในอนาคต 

2.2 วธีิการสอน 

 1.  การบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

2.  การเรียนรู้จากกรณีตวัอยา่ง 
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3.  การมอบหมายงานกลุ่ม เพื่ออภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

2.3 วธีิการประเมินผล 

 1.  ประเมินผลจากการเขา้ห้องเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

              2.  ประเมินผลจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ท่ีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1. สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา ตีความ วเิคราะห์ และสรุปประเด็นกฎหมาย ตลอดจนเสนอ

ทางออกท่ีดีของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

2. สามารถนาํความรู้ไปปรับใชก้บัสถานการณ์จริงได ้

3.2 วธีิการสอน 

1. การเรียนรู้จากการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 

              2.    การมอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชั้นเรียน 

              3.    การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือแกปั้ญหากฎหมายเป็นกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวเิคราะห์ ทั้งการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1.    สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.     เสริมสร้างและพฒันาการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนใน

สังคม โดยการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3.    มีภาวการณ์เป็นผูน้าํ และผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และเรียนรู้ในการประสานความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการทาํงานได ้
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4.2 วธีิการสอน 

1. กาํหนดใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมนอกหอ้งเรียน 

2. มอบหมายใหท้าํงานเป็นกลุ่ม 

3. ใหมี้ส่วนร่วมในหอ้งเรียนและแบ่งปันความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1. ใหน้กัศึกษาทาํการประเมินตนเอง และประเมินกลุ่มเพื่อน 

2. อาจารยป์ระเมินผลงานของนกัศึกษา 

3. สังเกตพฤติกรรมจากการทาํงานกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

1. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการส่ือสารและคน้ควา้ขอ้มูล 

5.2 วธีิการสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศึกษาส่ือสาร คน้ควา้ขอ้มูลทาง Internet 

2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายในการเรียนการสอน 

3. มอบหมายใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้หาขอ้มูล และนาํเสนอผลงาน 

5.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการเสนอผลงาน 

2. ประเมินผลจากการสอบขอ้เขียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

1 แนะนาํรายวิชา และวิธีการ

เรียนการสอน 

2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

2 หลัก กา รร่า งสั ญญา ทา ง

ธุรกิจ 

2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

3 เน้ือหาของขอ้สัญญาต่างๆ 2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

4 เน้ือหาของขอ้สัญญาต่างๆ 2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

5 เน้ือหาของขอ้สัญญาต่างๆ 2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

6 --------------------------------

----------------------- 

-  อ.อมรวไล 

7 เน้ือหาของขอ้สัญญาต่างๆ 2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

8 --------------------------------

----------------------- 

-  อ.อมรวไล 

9 --------------------------------

----------------------- 

-  อ.อมรวไล 

10 เน้ือหาของขอ้สัญญาต่างๆ 2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

11 Workshop สั ญญา ท่ี

เก่ียวกบัธุรกิจ: สัญญาซ้ือ

ข า ย  สั ญ ญ า เ ช่ า ท รั พ ย ์

สัญญาเช่าซ้ือ เป็นตน้ 

 

2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 



7 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

12 Workshop สั ญญา ท่ี

เก่ียวกบัธุรกิจ: สัญญากูย้ืม

เ งิ น  สั ญ ญ า คํ้ า ป ร ะ กั น 

สัญญาจาํนอง สัญญาจาํนาํ 

เป็นตน้  

2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

13 Workshop สั ญญา ท่ี

เ ก่ี ย ว กั บ ธุ ร กิ จ : สั ญ ญ า

ตวัแทน สัญญาประกันภยั  

เป็นตน้ 

2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

14 Workshop สั ญญา ท่ี

เก่ียวกับธุรกิจ: สัญญาตั๋ว

เ งิน สัญญาหุ้นส่วนและ

บริษทั เป็นตน้  

2 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

15 การเจรจาต่อรองในการทาํ

สัญญา 

3 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

16 ทบทวนและสรุปเน้ือหา

ทั้งหมด 

3 บรรยาย-ถามตอบ-ทาํแบบฝึกหดั-

ทาํงานรายงาน-PowerPoint  

อ.อมรวไล 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที ่ 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1 2.1 5.2 แบบฝึกหดั 1-15 30 

2 2.1 3.3 การสอบกลางภาค 7 30 

3 2.1 3.3 การสอบปลายภาค 15 40 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

1. “เจรจาและการร่างสัญญาธุรกิจ” อธึก อศัวนนท,์ สาํนกัพมิพว์ญิ�ูชน  

2. “การร่างสัญญา: ภาษาองักฤษสาํหรับนกักฎหมาย” ศ ดร. จุมพต สายสุนทร, สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน  

3. “ตวัอยา่งแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ ไทย-องักฤษ” วฒิุพงษ ์เวชยานนท,์ สาํนกัพิมพ ์

Pholsiam Printing and Publishing (Thailand) Ltd. Part.  

4. “หลกัการทาํสัญญาและตวัอยา่งสัญญาต่าง ๆ ไทย-องักฤษ” เล่ม 1 และ เล่ม 2, สุรพล ไตรเวทย,์ 

สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน 

5. “กฎหมายเก่ียวกบัสัญญาทางธุรกิจ” ผศ.รัฐสิทธ์ิ คุรุสุวรรณ, สาํนกัพิมพพ์ิมพอ์กัษร 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 -  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1. ในคร้ังแรกของการสอนผูส้อนจะอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงขอบเขตการเรียนการสอน และ

จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

2. ใหน้กัศึกษาประเมินการสอนผา่นระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยั 

3. สอบถามนักศึกษาทุกคร้ังหลงัเลิกเรียนว่า วนัน้ีผูส้อนสอนเป็นอย่างไร เช่นสอนเร็วเกินไปหรือไม่ 

เป็นตน้ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง โดยผา่นการทาํ Quiz วา่นกัศึกษาเขา้ใจส่ิงท่ีสอนไปหรือไม่ในระยะ

สั้น ส่วนในระยะสุดทา้ย คือ การดูผลการเรียนของนกัศึกษา  
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3. การปรับปรุงการสอน 

ผูส้อนจะนาํเอาความคิดเห็นท่ีได้หลงัจากสอบถามนกัศึกษาหลงัเลิกเรียน แลว้นาํไปปรับปรุงในคร้ัง

ต่อไป และนาํผลการประเมินการสอนของนกัศึกษาท่ีทาํผ่านระบบ On line ของทางมหาวิทยาลยัไป

ประมวล สรุปปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแขง็เพื่อไปปรับปรุงรายวชิาในคร้ังต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

มีเกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผูเ้ลือกขอ้สอบ รวมทั้งมี

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ

พิจารณารับรอง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ผูส้อนจะไดน้าํขอ้คิดเห็นของนกัศึกษามาประมวล เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งด้านเน้ือหา 

และวธีิการเรียนการสอน โดยผลการประเมินสามารถจะนาํไปใชเ้พื่อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบันกัศึกษาในรุ่นต่อไป 
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