
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 311

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ เก็บของในคลังของสินค้า รับขนประนีประนอมยอมความ

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law of Deposit, Warehousing, Carriage and Compromise

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

      หลักกฎหมาย ข้อยกเว้น แนวคำพิพากษาของศาล ปัญหาข้อพิพาทและแนวคิด วิธีแก้ไขปัญหาว่าด้วย

ฝากทรัพย์ เก็บของในคลัง รับขน และประนีประน้อมยอมความ

    Legal principles and exceptions. Court precedents. Disputes and concept for resolution of

deposit, warehousing, carriage and compromise

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) อาจารย์ ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ชั้น 1

              โทร. 0816284264      E-mail. tuksrisada@yahoo.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 เพื่อศึกษาข้อมูลผู้สอ

น เอกสาร

กติกาการเรียน

การเก็บคะแนนต่างๆ

แนะนำรายวิขา แนะนำผู้สอน

แนะนำเอกสาร

กติกาการเรียน การเก็บคะแน

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

• สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

•

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้ 

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

2 เพื่อศีกษาความหมาย

ของการฝากทรัพย์

บทวิเคราะห์ศัพท์

เปรียบเทียบการฝาก

ทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ

สิทธิและหน้าที่ของผู้

ฝาก

สิทธิและหน้าที่ของผู้รั

บฝากทรัพย์

อายุความการฝากทรั

พย์ การฝากเงิน

ความหมายของการฝากทรัพ

ย์ บทวิเคราะห์ศัพท์

เปรียบเทียบการฝากทรัพย์กับ

สัญญาอื่นๆ

สิทธิและหน้าที่ของผู้ฝาก

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากท

รัพย์ อายุความการฝากทรัพย์

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

•

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

. ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

3 เพื่อศึกษากฎหมายที่เ

กี่ยวกับการฝากเงิน

การฝากเงินในสัญญาฝากทรั

พย์

3 0 6 	โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

• สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

•

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

4 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิท เจ้าสำนักโรงแรม 3 0 6 โปรแกรมPower Point การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา



ธิ หน้าที่

และความรับผิดของ

เจ้าสำนักโรงแรม

วิธีการเฉพาะเจ้าสำนักโรงแร

ม

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

5 เพื่อศึกษาความหมาย

ของสัญญาฝากของใน

คลังสินค้า

เก็บของในคลังสินค้า

ความหมายของสัญญาฝากขอ

งในคลังสินค้า

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

6 เพื่อศึกษาสิทธิและห

น้าที่ของนายคลังสินค้

า

เก็บของในคลังสินค้า

สิทธิและหน้าที่ของนายคลังสิ

นค้า

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้  นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

7 เพื่อศึกษาหลักการณ์เ

ก็บของในคลังสินค้า

เก็บของในคลังสินค้า 3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

8 เพื่อศึกษาใบรับของค

ลังสินค้า

ใบรับของคลังสินค้า 3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 	

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

9 เพื่อศึกษาใบประทวน

สินค้า

บประทวนสินค้า 3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

10 เพื่อศึกษาเปรียบเทีย

บสัญญาเก็บของในค

ลังสินค้าและสัญญาฝ

ากทรัพย์

เปรียบเทียบสัญญาเก็บของใน

คลังสินค้าและสัญญาฝากทรั

พย์

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 

นาย ดิเรก บวรสกุลเจริญ

11 เพื่อให้นักศึกษาได้ทร

าบถึงสัญญาฝากทรัพ

สรุปและทบทวนในสัญญาฝา

กทรัพย์

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

อาจารย์ ดิเรก บวรสกุลเจริญ



ย์

เก็บของในคลังของสิน

ค้า 

เก็บของในคลังของสินค้า ย ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 

12 เพื่อศึกษาหน้าที่และ

ความรับผิดของผู้ขนส่

ง

สัญญารับขน

หน้าที่และความรับผิดของผู้ข

นส่ง

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้ 

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

13 เพื่อศึกษาลักษณะสัญ

ญารับขนคนโดยสาร

สัญญารับขน

ลักษณะสัญญารับขนคนโดยส

าร

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนสอบปลายภ

าค 

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

14 เพื่อศึกษาความระงับ

สัญญารับขน

สัญญารับขน

ความระงับสัญญารับขน

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนสอบปลายภ

าค 

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

15 เพื่อศึกษาความหมาย

และลักษณะของสัญ

ญาประนีประนอมยอ

มความ

สัญญาประนีประนอมยอมคว

าม

ความหมายและลักษณะของสั

ญญาประนีประนอมยอมควา

ม

3 0 6 โปรแกรมPower Point

และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยา

ย

การมีส่วนร่วมในการซักถามและสามา

รถวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สอบปลายภาค 

อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

          ผไทชิต เอกจริยกร,  2558 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย จ้างแรงงานจ้างทำของ

รับขน วิญญูชน

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        คำพิพากษาฎีกา

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

2.2, 2.4,3.4,3.5,3.6,5.4 ,5.5 สอบปลายภาค 16 80%

1.6,1.7,5.4,5.5 คะแนนเก็บ 1-15 20%

รวม 100%


