
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2131 102

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Juristic Act and Contract Law

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ไม่มี

    ไม่มี

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ห้อง พักอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

              โทร. 087-6510047      E-mail. arjanaon@gmail.com

    10.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

          1) นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง CLB2104

              โทร. 0832001053      E-mail. ubuandb@gmail.com

          2) นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ห้อง พักอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1



              โทร. 087-6510047      E-mail. arjanaon@gmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1

นักศึกษาเข้าใจในกฎเ

กณฑ์การเรียนการสอ

นร่วมกัน

ความสำคัญ  ที่มา  ขอบเขต 

วัตถุประสงค์ของวิชา 

ความหมายและองค์ประกอบ

ของนิติกรรม

3 0 6 บรรยายเพื่อทำความเข้าใจในการศึก

ษา  และการสอบถามย้อนกลับ

สอบปลายภาคและสอบปากเปล่า นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

2 นักศึกษารู้และสามาร

ถแยกองค์ประกอบขอ

งนิติกรรมได้

วัตถุประสงค์และแบบของนิติ

กรรม

3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

สอบปลายภาคและสอบปากเปล่า นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

3

นักศึกษาสามารถรู้ถึง

ที่มาของนิติกรรม

ความสามารถในการทำนิติกร

รม 

 เจตนาในการทำนิติกรรม

3 0 6 ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

การสอบปากเปล่า  

 การสอบปลายภาค

นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

4 นักศึกษาสามารถหาข้

อบกพร่องของนิติกรร

มในลักษณะต่างๆได้ 

เช่น  แบบ 

และการแสดงเจตนา

ความบกพร่องในการแสดงเจ

ตนาในลักษณะต่างๆ  เช่น 

การสำคัญผิด  กลฉ้อฉล 

การข่มขู่  เป็นต้น

3 0 6 ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับ

สอบปลายภาคและสอบปากเปล่า นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

5 นักศึกษารู้ถึงผลของนิ

ติกรรมทั้งโมฆะกรรม

และโมฆียะกรรมได้

โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 

และผลทางกฎหมาย  (1)

3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 สอบปลายภาคและสอบปากเปล่า นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ



6

นักศึกษาทราบผลทาง

กฎหมายของโมฆะ 

โมฆียะกรรม

 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 

และผลทางกฎหมาย  (2)

3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 การสอบปากเปล่า 

การสอบปลายภาค

นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

7 นักศึกษาสามารถทรา

บถึงเงื่อนไขและเงื่อนเ

วลาที่มีผลต่อนิติกรรม

การนับระยะเวลาและ

อายุความได้

 เงื่อนไข-เงื่อนเวลา 

การนับระยะเวลา  อายุความ

3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 การสอบปากเปล่า 

การสอบปลายภาค

นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

8

นักศึกษาเข้าใจถึงบ่อเ

กิดของสัญญา

 ความหมายของสัญญา 

บ่อเกิดของสัญญา  คำเสนอ 

คำสนอง

3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 สอบปลายภาค+สอบปากเปล่า

นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

9 นักศึกษาสามารถแยก

องค์ประกอบและการ

เกิดของสัญญาได้

  องค์ประกอบของสัญญา 

 -   คำเสนอ 

 -   คำสนอง 

 -   คำมั่น

3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 สอบปลายภาค+สอบปากเปล่า

นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

10

นักศึกษาสามารถแยก

องค์ประกอบและการ

เกิดของสัญญาได้ 

 ความหมายของสัญญา 

องค์ประกอบของสัญญา 

(ต่อ) 

 -   ทบทวนคำเสนอ 

,คำสนอง,  คำสนองล่วงเวลา 

และ  คำมั่น

3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

 สอบปลายภาค+สอบปากเปล่า 

นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์



11 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายถึงการมีผลของสัญ

ญาในลักษณะต่างๆได้

 การมีผลของสัญญา 3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 สอบปลายภาค+สอบปากเปล่า

นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

12

นักศึกษาสามารถเข้าใ

จถึงผลของความรับผิ

ดของคู่สัญญาในกรณี

ที่สัญญาเกิดความพ้น

วิสัยได้

การรับบาปเคราะห์ของสัญญ

า

3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 สอบปลายภาค+สอบปากเปล่า

นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

13 นักศึกษามีความรู้และ

อธิบายเกี่ยวกับมัดจำ

และเบี้ยปรับ

 มัดจำ  เบี้ยปรับ 3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 สอบปากเปล่า+สอบปลายภาค

นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

14 นักศึกษาสามารถทรา

บถึงเหตุและวิธีการเลิ

กสัญญาตามกฎหมาย

ได้

 การเลิกสัญญา 3 0 6  ใช้การบรรยาย  

 การอภิปราย  การซักถาม 

และอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม 

 สอบปลายภาค+สอบปากเปล่า

นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

15

นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา

หลักและภาพรวมของ

สัญญา

 สรุปทบทวนเนื้อหา

แบบทดสอบ

3 0 6

ทบทวนเนื้อหาและวัดความรู้ในห้องเรี

ยนด้วยวิธีการสอบปากเปล่า

 สอบปากเปล่า

นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        ศนันท์กรณ์  โสตถิพันธ์   2557 คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา    วิญญูชน

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

 1.6,  1.7 

2.1,  2.2  

 3.2,  3.3,  3.5 

4.5,  4.6,  4.7 

5.4

สอบปลายภาค 16 100%

รวม 100%


