
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 206

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law of Hire, Hire-Purchase,Hire of Services and Hire of Work

4. จำนวนหน่วยกิต : 2 (2-0-4)

                         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

     กฎหมายลักษณะสัญญาเช่าทรัพย์  สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา สัญญาเช่าซื้อ

สัญญาลิสซิ่ง  สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ

    ไม่มี

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ(บังคับ)

ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์

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) นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ชั้น 1

              โทร. 0894373952      E-mail. direklee@live.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 -	ความสำคัญ ที่มา

ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา

-	แนวคิด

ทฤษฎีที่สำคัญที่ใช้ใน

การศึกษา

-	ความสำคัญ ที่มา

ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา

-	แนวคิด

ทฤษฎีที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษ

า

2 0 4 -ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชานี้

-ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

•	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

Power Point

การสังเกต นายประดิษฐ์  แป้นทอง

2 -    

ประวัติความเป็นมาข

องสัญญาเช่าทรัพย์

สัญญาเช่าซื้อ

สัญญาลิสซิ่ง

-    

ประวัติความเป็นมาของสัญญ

าเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ

สัญญาลิสซิ่ง

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

power point

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง 



3 ลักษณะ

องค์ประกอบ

และหลักสำคัญของสั

ญญาเช่าทรัพย์

ลักษณะ องค์ประกอบ

และหลักสำคัญของสัญญาเช่า

ทรัพย์

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

power point

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

4 -	ความหมาย

สาระสำคัญของสัญญ

าต่างตอบแทนยิ่งกว่า

สัญญาเช่าธรรมดา

-	ความหมาย

สาระสำคัญของสัญญาต่างตอ

บแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรม

ดา

2 0 4 Power Point

ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

5 -	หน้าที่และความรั

บผิดของผู้ให้เช่า และ

ผู้เช่า	

-	หน้าที่และความรับผิดของ

ผู้ให้เช่า และ ผู้เช่า	

2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

6 -	ความระงับของสั

ญญาเช่า

-	ความระงับของสัญญาเช่า 2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

7 -	ความหมาย

สาระสำคัญของสัญญ

าเช่าซื้อ

สิทธิหน้าที่ของผู้ให้เช่

าซื้อ ผู้เช่าซื้อ

-	ความหมาย

สาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ

สิทธิหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อ

ผู้เช่าซื้อ

-  ละครนอกสถานที่

บูรณาการการเรียนการสอน

กับการบริการวิชาการ 

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point 

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง 

8 -	ความระงับของสั -	ความระงับของสัญญาเช่า 2 0 4 -    ใช้การบรรยาย สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง 



ญญาเช่าซื้อ

-

สาระสำคัญของสัญญ

าลิสซิ่ง

ซื้อ

 สาระสำคัญของสัญญาลิสซิ่ง

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point

9 -	สาระสำคัญของสั

ญญาจ้างแรงงาน

-	สาระสำคัญของสัญญาจ้าง

แรงงาน

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-  ละครนอกสถานที่

บูรณาการการเรียนการสอน

กับการบริการวิชาการ 

สอบปลายภาค นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ

10 -สัญญาจ้างแรงงาน

กับกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน

-สัญญาจ้างแรงงาน

กับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point

สอบปลายภาค นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ

11 ความหมายของสัญญ

าจ้างแรงงาน

-

ลักษณะของสัญญาจ้า

งแรงงาน

-

รูปแบบของสัญญาจ้า

งแรงงาน

ความหมายของสัญญาจ้างแร

งงาน

-

ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงา

น

-

รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงา

น

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point

สอบปลายภาค นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ 

12 - 

ข้อตกลงในสัญญาจ้าง

แรงงาน

- 

- 

ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน

- 

สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลู

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ 



สิทธิหน้าที่ของนายจ้า

งและลูกจ้าง

กจ้าง -Power Point

13 - 

ความระงับของสัญญา

จ้างแรงงาน

- 

การแก้ไขเปลี่ยนแปล

งข้อตกลงในสัญญาจ้า

งแรงงาน

- 

ความระงับของสัญญาจ้างแรง

งาน

- 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกล

งในสัญญาจ้างแรงงาน

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point

สอบปลายภาค นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ 

14 -

ความหมายของสัญญ

าจ้างทำของ

-

ลักษณะของสัญญาจ้า

งทำของ

-

รูปแบบของสัญญาจ้า

งทำของ

-

ความหมายของสัญญาจ้างทำ

ของ

-

ลักษณะของสัญญาจ้างทำของ

-

รูปแบบของสัญญาจ้างทำของ

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point

การสอบปลายภาค นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ 

15 -

สิทธิหน้าที่ของผู้ว่าจ้า

งและผู้รับจ้าง

-ความระงับของสัญญ

าจ้างทำของ

-ข้อตกลงเรียกมัดจำแ

ละเบี้ยปรับในสัญญา

จ้างทำของ

-

สิทธิหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รั

บจ้าง

-ความระงับของสัญญาจ้างทำ

ของ

-ข้อตกลงเรียกมัดจำและเบี้ย

ปรับในสัญญาจ้างทำของ

2 0 4 •	ใช้การบรรยาย 

•	การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

-Power Point

การสอบปลายภาค นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ 



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        จำปี  โสตถิพันธุ์.   2548 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ. สำนักพิมพ์วิญญูชน

        ฉันทวัธน์ วรทัต . 2547 รวมคำบรรยายวิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ.

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

        ไผทชิต เอกจริยกร. 2548 คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ. สำนักพิมพ์วิญญูชน  

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.2, 2.1-2.3,

3.1, 3.2, 3.4

1.2, 1.4, 2.1-2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1-4.5,

5.1-5.4

1.1-1.4, 3.1

การสอบปลายภาค

การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 

การทำแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม

การส่งงานตามที่มอบหมาย

การเข้าชั้นเรียน

การมีส่วนร่วม  อภิปราย

แสดงความเห็นในชั้นเรียน

1-16 100%

1.6, 1.7, การเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบ 1-15  

2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5, 3.6, 5.4, 5.5 การสอบปลายภาค 16 100%

รวม 200%


