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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                        คณะนิติศาสตร ์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   
           0801112 นิติกรรมและสัญญา   
                           Juristic Act and Contract 
2. จ านวนหน่วยกิต        
         3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสตูรระดับปริญญาตรี หมวดวชิาเฉพาะ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง อาจารย์ผูส้อน (วิทยาเขตสงขลา)    จดหมายอิเล็คทรอนิคส:์ tsu_sattra@hotmail.com 
    โทร: 081-5405574                                      
    ผศ.ธนากร โกมลวานิช (วิทยาเขตพัทลุง) 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
         ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้าม)ี 
         ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     8 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

mailto:tsu_sattra@hotmail.com
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1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา: 
         1.1 เพื่อใหผู้้เรียนมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของหลกักฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 
         1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการวินิจฉัยประเด็นปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และน าไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา
หรือข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้องและเป็นธรรมในสังคม น าไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีด่ตี่อไป 
         1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะและหลักการของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาได ้
         1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องนั้นๆอันเกี่ยวข้องกับสังคม 
         1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรยีนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้า อันน ามาซึ่งการก าหนดประเด็นปัญหาทีเ่กิดจากตัวบท
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในสังคม น าไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดี
ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู ้ความเขา้ใจ หลักกฎหมายลักษณะนติิ
กรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เพื่อเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มด้านการท านิติกรรมและสัญญาที่ไดม้ีความก้าวหน้าไปตามยุคสมยั 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลักกฎหมายลักษณะนติิกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ และหลัก
กฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 

         Legal juristic act under Civil and Commercial Code, Book I including periods of time and prescription. 
Contract law under Civil and Commercial Code, Book II 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

ไม่ม ี ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห ์

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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1.  คุณธรรม จริยธรรม 
       1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
            มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยยดึหลักธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง             

1.1.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตยส์ุจรติ เสยีสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  ขยันและอดทน
และยดึหลักธรรมในการด าเนินชีวติอย่างพอเพียง 

1.1.2  มีจิตส านึกรับผดิชอบในหน้าท่ีต่อตนเองและสังคม 
1.1.3  ตระหนักและเห็นคุณคา่ศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน 
1.1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยตุิธรรม 

      1.2   วิธีการสอนที่จะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
             บรรยายพร้อมยกตัวอยา่งกรณีศึกษาเกีย่วกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายนิติกรรมและสัญญา  
       1.3  วิธีการประเมินผล 
         - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
         - มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
         - ประเมินผลการวิเคราะหก์รณีศึกษา 
         - ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2.  ความรู้ 
       2.1   ความรู้ที่จะได้รับ  
              มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลเข้าใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผู้อื่นและสังคม  
              2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
              2.1.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จ าเป็น มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลสามารถ    
                บูรณาการศาสตรต์่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได ้
              2.1.3  มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย 
       2.2   วิธีการสอน 
            บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให ้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ Student Center เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
      2.3   วิธีการประเมินผล 
         - สังเกตพฤติกรรมการเรียน ความสนใจ 
         - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
         - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎ ี
         - น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
         - วิเคราะห์กรณีศึกษา 
3.  ทักษะทางปัญญา 
       3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปญัหาและตดัสินใจ  อย่างเป็นระบบ
สมเหตุสมผล  มีความใฝรู่้เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
              3.1.1  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรบับทข้อกฎหมายมาใช้กับ 
                ข้อเท็จจริงในสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
              3.1.2   มีความมุ่งมัน่ ใฝรู่้ เพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวิต และสามารถน าความรูไ้ปสร้างสรรค์สังคม 
       3.2   วิธีการสอน 
         - การมอบหมายใหผู้้เรียนท ารายงาน และน าเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ 
         - อภิปรายกลุม่ 
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         - วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการน ากฎหมายนิติกรรมและสัญญาที่น ามาใช้ในปัจจุบัน 
         - การน าเสนอรายงาน 
       3.3   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของผู้เรียน 
         - สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะหส์ถานการณ ์หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ 
ประยุกต์ใช้กฎหมายนติิกรรมและสัญญา 
         - อภิปรายหน้าช้ันเรียน 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
              4.1.1  เคารพระเบยีบสังคม และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ชุมชน และสังคม 
              4.1.2  มีมนุษสัมพนัธ์ท่ีดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 
              4.1.3  มีจิตอาสาและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของชุมชนและสังคม 
       4.2   วิธีการสอน 
         - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
         - มอบหมายงานรายกลุ่ม  
         - การน าเสนอรายงาน 
       4.3   วิธีการประเมิน 
         - ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
         - รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
         มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ       สรุปประเด็นโดยใช้
ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
                5.1.1  มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและ 
            สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  5.1.2  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 
 
      5.2   วิธีการสอน 
            - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิตอิ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมลูที่น่าเช่ือถือ 
            - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
       5.3   วิธีการประเมิน  
            - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
            - การมสี่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 แนะน าหนังสือเรียนและเอกสารต่าง 
ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนวิชานิติกรรม
และสัญญา  
อธิบายขอบเขตเนื้อหาวิชา ข้อตกลง
การเรียนการสอน และวิธีการวัดผล  
แนะน าวิธีตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
ให้ได้คะแนนดี  

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารหมายเลข มคอ.3และให้
ผู้เรยีน ฝึกท าข้อสอบวิชา
กฎหมายนติิกรรมและสญัญา  
ข้อสอบเก่า  
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 
 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

 

2 แนะน าวิธีตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
ให้ได้คะแนนดี 
- ตัวอย่างค าถาม – ค าตอบ  
- แนะน าวธิีการตอบข้อสอบ และแนว
ทางการเตรยีมตัวสอบ  
- เกณฑ์การตรวจข้อสอบ  
- ฝึกท าข้อสอบเก่า 

3 บรรยายและใหผู้้เรียน ฝึกท า
ข้อสอบวิชากฎหมายนติิกรรม
และสญัญา ข้อสอบเก่า  
 
 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

 

3 - ฝึกท าข้อสอบเก่า (ต่อ) 
บทท่ี 1 หลักท่ัวไปว่าด้วยนิติกรรม
ข้อความทั่วไป 
- กรณีศึกษากรณีใดเป็นนติิกรรม กรณี
ใดไม่เป็นนิติกรรม 
- ประเภทของนิติกรรม 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

 

4 บทที่ 2 องค์ประกอบท่ีเป็นสาระส าคัญ
ของนิติกรรม 
- การแสดงเจตนา 
- วิธีการแสดงเจตนา 
- การถอนการแสดงเจตนา 
- การตีความการแสดงเจตนา 
แนวทางในการท ารายงาน 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 
แบบทดสอบย่อย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

5 บทท่ี 3 วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรม 
- นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ 
- ต้องห้ามโดยชัดแจ้งด้วยกฎหมาย 
- เป็นการพ้นวิสัย 
-ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของระชาชน 
-การคุ้มครองคูส่ัญญาตาม พรบ. ว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
บทท่ี 4 ความสามารถในการท านิติ
กรรม 
- ผู้เยาว ์
- คนไร้ความสามารถ 
- คนเสมือนไร้ความสามารถ 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

 

6 บทที่  5 ความบกพร่องในการแสดง
เจตนา 
- การแสดงเจตนาลวง 
- นิติกรรมอ าพราง 
บทที่  6 ความบกพร่องในการแสดง
เจตนา 
- กลฉ้ อฉล  ข่ม ขู่  โมฆะกรรมและ
โมฆียะกรรม 
- การบอกล้างโมฆยีะกรรม 
- การให้สัตยาบัน 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

 

7 บทที่ 7 เง่ือนไขและเง่ือนเวลา 
- เงื่อนไข 
- เงื่อนเวลา 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

 
8 บทท่ี 8 ระยะเวลาและอายุความ 

- ระยะเวลา 
- อายุความ 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

 
9 สอบกลางภาค 3 ท าการสอบวิชากฎหมายนิติ

กรรมและสัญญา 
อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 

ผศ. ธนากร โกมลวานิช 
 

10 รายงาน 3 รายงาน 
ให้ผู้เรียนค้นคว้า และมา
อภิปรายหน้าช้ันเรียน 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

 
11 หลักการเจรจาและร่างสัญญา 

 
3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 

อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

12 บทท่ี 9 หลักเบื้องต้นว่าด้วยสญัญา 
-ลักษณะของสัญญา 
-องค์ประกอบของสัญญา 
บทท่ี 10 การเกิดสัญญา 
- ค าเสนอ 
- ค าสนอง 
- ค ามั่นจะให้รางวัล 
- ความสมบูรณ์ของสญัญา  
-ผลของสัญญา 
-การตีความสัญญา 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

13 บทท่ี 11 มัดจ าและเบี้ยปรับ 
- มัดจ า 
- เบี้ยปรับ 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

14 บทท่ี 12 การเลิกสัญญา 
- สิทธิเลิกสญัญาโดยบทบญัญัติของ
กฎหมาย 
- สิทธิบอกเลิกสญัญาโดยข้อสญัญา 

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แกว้แพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

15 บทท่ี 12 การเลิกสัญญา 
-ผลของการบอกเลิกสัญญา  

3 บรรยาย ศึกษากรณศีึกษา 
อภิปราย 
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

16 สรุป เนื้อหาวิชากฎหมายนิติกรรม
และสัญญา 
- ตอบค าถามข้อสงสัย  
 

3 บรรยายและใหผู้้เรียน ฝึกท า
ข้อสอบวิชากฎหมายนติิกรรม
และสญัญา  
ข้อสอบเก่า  
เอกสารประกอบ ค าบรรยาย 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช 

17 สอบปลายภาค  
 

3 ท าการสอบวิชากฎหมายนิติ
กรรมและสัญญา 
เนื้อหาวิชากฎหมายนติิกรรม
และสญัญา 
ทั้งหมด  
ข้อสอบวิชากฎหมายนติิกรรม
และสญัญา 
 

อ.ศาสตรา แก้วแพง/ 
ผศ. ธนากร โกมลวานิช  

สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค 
 
2.  แผนประเมินการเรียนรู ้
(ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ล าดับการ
ประเมิน  

ลักษณะการประเมนิ 
(เชน่ สอบ รายงาน  โครงงาน ฯลฯ) สัปดาห์ท่ีประเมิน   สัดส่วนของคะแนนที่

ประเมิน 

1. สอบกลางภาค 9 20 % 
2. สอบปลายภาค 17 80 % 

3. 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ 
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

0 % 

4. 
การเข้า ช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ 
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

0 % 
 

 

 

 

หมวดที่ 7 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
          ศักดิ์ สนองชาต,ิ คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมท้ังระยะเวลา และอายุ
ความ) ข้อสัญญาทีไ่ม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญตัิว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540) และธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,์ แก้ไข
เพิ่มเตมิ พิมพ์ครั้งท่ี 11, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ ์นิติบรรณการ, 2557 
          อรรยา สิงหส์งบ. กฎหมายว่าด้วยสัญญา. พิมพ์ครั้งท่ี 2, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญชูน, 2550. 
          อัครวิทย์ สุมาวงศ์, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะนิติกรรมสญัญา,พิมพ์ครั้งท่ี 9, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เนติบณัฑิตยสภา
,2557 
          ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. นิติกรรมและสัญญา. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร. ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, 2551. 
          ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถพิันธุ์. ค าอธิบายนิติกรรม - สัญญา. พิมพ์ครั้งท่ี 21, กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2560. 
         ธนากร โกมลวานิช. เอกสารประกอบค าสอนกฎหมายลักษณะนิติกรรมสญัญา. 2550. (เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง) 
2. ต าราอ่านประกอบ และเอกสารอื่น ๆ  
          - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (**ผู้เรียนต้องน ามาเรยีนทุกคน และแนะน าว่าควรใช้เลม่ใหญ)่  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
          ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซด ์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 
          ค้นคว้าจากต าราวิชากฎหมายนิติกรรมและสัญญา และจากรวมค าพิพากษาฎีกาในห้องสมุด 
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          ระบบค้นหาค าพิพากษาศาลฎีกาที ่http://www.supremecourt.or.th/search.asp 
 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
          การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยผูเ้รียน ไดจ้ัดกิจกรรมในการน าแนวคดิและ 
ความเห็นจากผู้เรียนได้ดังนี ้
                  - การสนทนากลุม่ระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
                  - การสังเกตการณจ์ากพฤติกรรมของผู้เรยีน 
                 - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 
                 - ขอเสนอแนะผา่นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นช่องทางการสื่อสารกับผูเ้รียน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
              - ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
                 - การสังเกตการณจ์ากพฤติกรรมของผู้เรยีน 
                 - ผลการสอบ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
           หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม 
สมอง และหาข้อมูลเพิม่เตมิในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
                 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
                 - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิตในรายวิชา 
            ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ 
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามผู้เรียน หรือการสุม่ตรวจผลงานของผู้เรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบกลางภาค และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวม 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
            จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคณุภาพมากข้ึน ดังนี ้
                 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โดยนิสติจากข้อ 1 ข้อ 2 และการประเมินจากและ
ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 มาประเมินเพื่อปรับปรุงรายวิชา 

 
***หมายเหตุ เนื้อหาในเอกสารหมายเลข มคอ.3 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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