
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 204

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law of Sale,Exchange and Gift

4. จำนวนหน่วยกิต : 2 (2-0-4)

                         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

     สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย หน้าที่ของผู้ซื้อ

การซื้อขายเฉพาะอย่าง แลกเปลี่ยน และให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3

    Conditions and important principles of sale contract. Duties and liabilities of Seller. Duties of

purchaser. Some particular kinds of sales. Exchange and Gift. As provided in Book III of Civil and

Commercial Code. 

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ

กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ  หลักสูตร                        นิติศาสตรบัณฑิต

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีเนตร สาระพงษ์

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์คณะนิติศาสตร์

              โทร. 0866198249      E-mail. treeneat.law.ubu.ac.th

          2) นาง มณฑิรา แก้วตา

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์คณะนิติศาสตร์

              โทร. 0800045109      E-mail. p27t04@hotmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 นักศึกษารู้ถึงขอบเขต

ในการเรียนการสอนแ

ละกฎเกณฑ์ในการเรี

ยนการสอน

ความสำคัญ ที่มา ขอบเขต

 -วัตถุประสงค์ของวิชา

แนวคิด

ทฤษฎีที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษ

า

2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผศ.ตรีเนตร   สาระพงษ์

2 นักศึกษาสามารถแยก

ความเหมือนและควา

มต่างของเอกเทศสัญ

ญากับนิติกรรมสัญญา

ได้

ประวัติความเป็นมาของสัญญ

าซื้อขาย

หลักสัญญาและความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสัญญากับเอกเท

ศสัญญา

2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผศ.ตรีเนตร   สาระพงษ์

3 นักศึกษาสามารถแยก

แยะองค์ประกอบของ

สัญญาซื้อขายได้

ลักษณะ องค์ประกอบ

และหลักสำคัญของสัญญาจะ

ซื้อขาย

2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผศ.ตรีเนตร   สาระพงษ์

4 นักศึกษารู้ถึงกระบวน

การและผลการโอนข

องกรรมสิทธิ์ในการซื้

อขาย

การโอนกรรมสิทธิ์ในการซื้อข

าย (1)

2 0 4 การบรรยาย ซักถาม

การให้ข้อมูลย้อนกลับ การอภิปราย

การสอบปลายภาค ผศ.ตรีเนตร   สาระพงษ์

5 นักศึกษาถึงการโอนข

องกรรมสิทธิ์

และผลของการโอนก

การโอนของกรรมสิทธิ์ในสัญ

ญาซื้อขาย (2)

2 0 4 การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ

การสอบปลายภาค ผศ.ตรีเนตร   สาระพงษ์



รรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

6 นักศึกษาทราบถึงกร

ณีที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอ

นแม้เกิดสัญญาซื้อขา

ย

การหน่วงกรรมสิทธิ์ 2 0 4 การอธิบาย การบรรยาย

การอภิปราย การให้ข้อมูลย้อนกลับ

การสอบปลายภาค ผศ.ตรีเนตร   สาระพงษ์

7 นักศึกษาสามารถพิจา

รณาความรับผิดของผู้

ขายต่อผู้ซื้อในกรณีคว

ามชำรุดบกพร่องและ

การรอนสิทธิได้

-	หน้าที่ของผู้ขาย

ความรับผิดเพื่อความชำรุดบก

พร่อง 

-	รอนสิทธิ

และข้อตกลงยกเว้นความรับผิ

ดเพื่อความชำรุดบกพร่องของ

ผู้ขาย  

4 0 8 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผศ.ตรีเนตร   สาระพงษ์

8 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายหน้าที่ต่างๆ

ของผู้ซื้อและผู้ขายใน

สัญญาซื้อขายได้

-	หน้าที่ของผู้ขาย

ความรับผิดเพื่อความชำรุดบก

พร่อง 

-	รอนสิทธิ

และข้อตกลงยกเว้นความรับผิ

ดเพื่อความชำรุดบกพร่องของ

ผู้ขาย  

2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค ผศ.ตรีเนตร   สาระพงษ์

9 นักศึกษาสามารถจำแ

นกความแตกต่างและ

ลักษณะเฉพาะของสั

ญญาขายฝากกับสัญ

ญาซื้อขายได้

ลักษณะและหลักการสำคัญข

องสัญญาขายฝาก 

2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อ.มณฑิรา   แก้วตา

10 นักศึกษาทราบถึงผลข

องสัญญาขายฝาก

สัญญาขายฝาก 2 0 4 การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ

การสอบปลายภาค อ.มณฑิรา   แก้วตา

11 นักศึกษาทราบถึงวิธีก

ารไถ่,ขายฝาก

สิทธิไถ่การขายฝาก 2 0 4 การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ

การสอบปลายภาค อ.มณฑิรา   แก้วตา



12 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายถึงสัญญาซื้อขายแ

บบอื่นๆ ได้

ลักษณะและสาระสำคัญของก

ารขายตามตัวอย่าง

ขายตามคำพรรณนา 

ลักษณะและสาระสำคัญของก

าร ขายเผื่อชอบ

และการขายทอดตลาด

2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อ.มณฑิรา   แก้วตา

13 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายถึงสัญญาแลกเปลี่ย

นได้

สัญญาแลกเปลี่ยน 2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อ.มณฑิรา   แก้วตา

14 นักศึกษามีความรู้ควา

มเข้าใจเกี่ยวกับสัญญ

าให้โดยเสน่หาและกา

รถอนคืนการให้ได้

สัญญาให้โดยเสน่หา

การถอนคืนการให้

2 0 4 -ใช้การบรรยาย 

-การอภิปราย  การซักถาม

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

สอบปลายภาค อ.มณฑิรา   แก้วตา

15 นักศึกษาเข้าใจกระบ

วนการถอนคืนการให้

ได้

การถอนคืนการให้เพราะประ

พฤติเนรคุณ

2 0 4 การบรรยาย การอภิปราย

การซักถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ

การสอบปลายภาค อ.มณฑิรา   แก้วตา



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        วิษณุ  เครืองาม.   คำอธิบายกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.  สำนักพิมพ์วิญญูชน

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6, 1.7 การเข้าชั้นเรียน

การแต่งกายเป็นระเบียบ

1-15  

2.2, 2.3, 2.4

3.4, 3.5, 3.6

5.4, 5.5

สอบปลายภาค 16 100%

รวม 100%


