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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801112 นิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตร (ปรับปรุง) พ.ศ . 2560
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
.
สารบัญ
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หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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หน้า
3
4
4
5
7
11
12
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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
0801112 นิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศาสตรา แก้วแพง อาจารย์ผสู้ อน (วิทยาเขตสงขลา) จดหมายอิเล็คทรอนิคส์: tsu_sattra@hotmail.com
โทร: 081-5405574
ผศ.ธนากร โกมลวานิช (วิทยาเขตพัทลุง)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 ธันวาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา:
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการวินิจฉัยประเด็นปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ และนาไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา
หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและเป็นธรรมในสังคม นาไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีด่ ตี ่อไป
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะและหลักการของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาได้
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องนั้นๆอันเกี่ยวข้องกับสังคม
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้า อันนามาซึ่งการกาหนดประเด็นปัญหาทีเ่ กิดจากตัวบท
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในสังคม นาไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดี
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ หลักกฎหมายลักษณะนิติ
กรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญาตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มด้านการทานิติกรรมและสัญญาที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม 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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.1.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน
และยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวติ อย่างพอเพียง
1.1.2  มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
1.1.3  ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
1.1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกีย่ วกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.1.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถ
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
2.1.3  มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน ความสนใจ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปญ
ั หาและตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ
สมเหตุสมผล มีความใฝ่รู้เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
3.1.1  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.1.2  มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต และสามารถนาความรูไ้ ปสร้างสรรค์สังคม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ผู้เรียนทารายงาน และนาเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
- อภิปรายกลุม่
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- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนากฎหมายนิติกรรมและสัญญาที่นามาใช้ในปัจจุบัน
- การนาเสนอรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของผู้เรียน
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
- อภิปรายหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
4.1.1  เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.1.2  มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.1.3  มีจิตอาสาและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
สรุปประเด็นโดยใช้
ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.1  มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอและ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน และทารายงาน
โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

7

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนาหนังสือเรียนและเอกสารต่าง
ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนวิชานิติกรรม
และสัญญา
อธิบายขอบเขตเนื้อหาวิชา ข้อตกลง
การเรียนการสอน และวิธีการวัดผล
แนะนาวิธีตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
ให้ได้คะแนนดี

2

แนะนาวิธีตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
ให้ได้คะแนนดี
- ตัวอย่างคาถาม – คาตอบ
- แนะนาวิธีการตอบข้อสอบ และแนว
ทางการเตรียมตัวสอบ
- เกณฑ์การตรวจข้อสอบ
- ฝึกทาข้อสอบเก่า
- ฝึกทาข้อสอบเก่า (ต่อ)
บทที่ 1 หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรม
ข้อความทั่วไป
- กรณีศึกษากรณีใดเป็นนิติกรรม กรณี
ใดไม่เป็นนิติกรรม
- ประเภทของนิติกรรม
บทที่ 2 องค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญ
ของนิติกรรม
- การแสดงเจตนา
- วิธีการแสดงเจตนา
- การถอนการแสดงเจตนา
- การตีความการแสดงเจตนา
แนวทางในการทารายงาน

3

4

จานวน*
(ชั่วโมง)
3

เอกสารหมายเลข มคอ.3
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารหมายเลข มคอ.3และให้
ผู้เรียน ฝึกทาข้อสอบวิชา
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
ข้อสอบเก่า
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

ผู้สอน
อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยายและให้ผู้เรียน ฝึกทา
ข้อสอบวิชากฎหมายนิติกรรม
และสัญญา ข้อสอบเก่า

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย
แบบทดสอบย่อย

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

8

1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
5

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน*
(ชั่วโมง)
3

9

บทที่ 3 วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรม
- นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์
- ต้องห้ามโดยชัดแจ้งด้วยกฎหมาย
- เป็นการพ้นวิสัย
-ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของระชาชน
-การคุ้มครองคูส่ ัญญาตาม พรบ. ว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
บทที่ 4 ความสามารถในการทานิติ
กรรม
- ผู้เยาว์
- คนไร้ความสามารถ
- คนเสมือนไร้ความสามารถ
บทที่ 5 ความบกพร่ อ งในการแสดง
เจตนา
- การแสดงเจตนาลวง
- นิติกรรมอาพราง
บทที่ 6 ความบกพร่ อ งในการแสดง
เจตนา
- กลฉ้ อ ฉล ข่ ม ขู่ โมฆ ะกรรมและ
โมฆียะกรรม
- การบอกล้างโมฆียะกรรม
- การให้สัตยาบัน
บทที่ 7 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
- เงื่อนไข
- เงื่อนเวลา
บทที่ 8 ระยะเวลาและอายุความ
- ระยะเวลา
- อายุความ
สอบกลางภาค

10

รายงาน

3

11

หลักการเจรจาและร่างสัญญา

3

6

7
8

เอกสารหมายเลข มคอ.3
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

ผู้สอน
อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย
ทาการสอบวิชากฎหมายนิติ
กรรมและสัญญา

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

รายงาน
ให้ผู้เรียนค้นคว้า และมา
อภิปรายหน้าชั้นเรียน
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

3
3

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช
อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

9

1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
12

13
14

15

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 9 หลักเบื้องต้นว่าด้วยสัญญา
-ลักษณะของสัญญา
-องค์ประกอบของสัญญา
บทที่ 10 การเกิดสัญญา
- คาเสนอ
- คาสนอง
- คามั่นจะให้รางวัล
- ความสมบูรณ์ของสัญญา
-ผลของสัญญา
-การตีความสัญญา
บทที่ 11 มัดจาและเบี้ยปรับ
- มัดจา
- เบี้ยปรับ
บทที่ 12 การเลิกสัญญา
- สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของ
กฎหมาย
- สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา
บทที่ 12 การเลิกสัญญา
-ผลของการบอกเลิกสัญญา

จานวน*
(ชั่วโมง)
3

3
3

3

16

สรุป เนื้อหาวิชากฎหมายนิติกรรม
และสัญญา
- ตอบคาถามข้อสงสัย

3

17

สอบปลายภาค

3

สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค
2. แผนประเมินการเรียนรู้
(ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)

เอกสารหมายเลข มคอ.3
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

ผู้สอน
อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย
บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย
เอกสารประกอบ คาบรรยาย
บรรยายและให้ผู้เรียน ฝึกทา
ข้อสอบวิชากฎหมายนิติกรรม
และสัญญา
ข้อสอบเก่า
เอกสารประกอบ คาบรรยาย
ทาการสอบวิชากฎหมายนิติ
กรรมและสัญญา
เนื้อหาวิชากฎหมายนิติกรรม
และสัญญา
ทั้งหมด
ข้อสอบวิชากฎหมายนิติกรรม
และสัญญา

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

อ.ศาสตรา แก้วแพง/
ผศ. ธนากร โกมลวานิช

เอกสารหมายเลข มคอ.3

10

1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
ลาดับการ
ประเมิน
1.
2.
3.

4.

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน*
(ชั่วโมง)

ลักษณะการประเมิน
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
การเข้า ชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
สัปดาห์ที่ประเมิน

ผู้สอน
สัดส่วนของคะแนนที่
ประเมิน

9
17
ตลอดภาค
การศึกษา

20 %
80 %
0%

ตลอดภาค
การศึกษา

0%

หมวดที่ 7 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ศักดิ์ สนองชาติ, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลา และอายุ
ความ) ข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, แก้ไข
เพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 11, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ นิติบรรณการ, 2557
อรรยา สิงห์สงบ. กฎหมายว่าด้วยสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วิญญูชน, 2550.
อัครวิทย์ สุมาวงศ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา,พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เนติบณ
ั ฑิตยสภา
,2557
ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. นิติกรรมและสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร. สานักพิมพ์สูตรไพศาล, 2551.
ศนันท์กรณ์ (จาปี) โสตถิพันธุ์. คาอธิบายนิติกรรม - สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 21, กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2560.
ธนากร โกมลวานิช. เอกสารประกอบคาสอนกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา. 2550. (เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง)
2. ตาราอ่านประกอบ และเอกสารอื่น ๆ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (**ผู้เรียนต้องนามาเรียนทุกคน และแนะนาว่าควรใช้เล่มใหญ่)
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia คาอธิบายศัพท์
ค้นคว้าจากตาราวิชากฎหมายนิติกรรมและสัญญา และจากรวมคาพิพากษาฎีกาในห้องสมุด
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เอกสารหมายเลข มคอ.3

ระบบค้นหาคาพิพากษาศาลฎีกาที่ http://www.supremecourt.or.th/search.asp

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยผูเ้ รียน ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากผู้เรียนได้ดังนี้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผูส้ อนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นช่องทางการสื่อสารกับผูเ้ รียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามผู้เรียน หรือการสุม่ ตรวจผลงานของผู้เรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบกลางภาค และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โดยนิสติ จากข้อ 1 ข้อ 2 และการประเมินจากและ
ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 มาประเมินเพื่อปรับปรุงรายวิชา
***หมายเหตุ

เนื้อหาในเอกสารหมายเลข มคอ.3 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

