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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2131202-59 กฎหมายลักษณะซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้ 

     Sale, Exchange and Gift Law 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2131202 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลีย่น ให้ 

 
Sale, Exchange and Gift Law 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
2(2-0-4) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยต์รีเนตร สาระพงษ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ ์
กลุ่ม 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ ์
กลุ่ม 03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ ์

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี 2 

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
ไม่ม ี

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
1/2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

เมื่อนักศึกษาเรยีนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะทีต่้องการในด้านต่าง ๆ   
ดังนี ้ 
1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมาย สัญญาซื้อขาย  สัญญาจะซื้อขาย  หน้าท่ีและความรับผิดของผู้ขาย และผูซ้ื้อ 
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย หลักกฎหมาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให ้และความแตกต่าง ของสัญญาซื้อขาย กับ สัญญาจะซื้อ
ขาย   และความแตกต่างของ สัญญาซื้อขาย กับสัญญาแลกเปลี่ยน และความแตกต่างของสัญญาแลกเปลี่ยน กับ สัญญาให ้
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย หลักกฎหมาย  สัญญาขายฝาก สัญญาขายตามตัวอย่างขายตามค าพรรณนา ขายเผื่อชอบ และการ
ขายทอดตลาด 
4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อพิพาท ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปญัหาข้อกฎหมาย การปรับหลักกฎหมาย เข้ากับ
ข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหาทางกฎหมาย จากปัญหาสมมตหิรือหลักค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เนื่องจากสัญญาซื้อขายและสญัญาให้โดยเสน่หาเป็น สัญญาที่เกิดขึน้ประจ าและมคีวามส าคัญ และมกัเกิดข้อพิพาทเสมอจึงจ าต้อง
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถาการณ์ในปัจจุบัน  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
           ซื้อขาย หน้าท่ีและความรับผิดของผู้ขาย หน้าท่ีของผู้ซื้อ การซื้อขายเฉพาะอย่าง การแลกเปลี่ยน และการให้ ตามที่บัญญตัิ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 

 
           Duties and liabilities of seller; duties of purchaser; specific sale contract; exchange and gift, as provided 
in Book III of Civil and Commercial Code 

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 60 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
อย่างน้อย 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง รับผิดชอบต่อ
ตนเอง อดทน   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การเรียนรู้จากบุคคล
ต้นแบบ/ปราชญ ์

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  



4/11 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

 

3.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การเรียนรู้จากบุคคล
ต้นแบบ/ปราชญ ์
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

2.มีความรู้ในหลักและ
ทฤษฎีทางกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับ
กฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ 1. การบรรยาย   1. การสังเกตพฤติกรรม   
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

กระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

3.น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

4.สามารถ
วิเคราะห ์ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายและสามารถ
น าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีจิต
อาสา เสยีสละ ส านึกดี
ต่อสังคมและสาธารณะ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  



6/11 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

 

3.ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่
ดีสามคัคีและมีส่วนร่วม
ในการท างานเป็นกลุ่ม   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
5. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
6. การเรียนรู้ด้วย

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ตนเอง  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  ความส าคญั ที่มา ขอบเขต  
-วัตถุประสงค์ของ
วิชา แนวคิด ทฤษฎีที่
ส าคัญที่ใช้ในการศึกษา  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
5. การระดม
สมอง (Brain 
storming) 
6. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

2  ประวัติความเป็นมาของ
สัญญาซื้อขาย หลักสัญญา
และความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักสญัญากับเอกเทศ
สัญญา  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

3  ลักษณะ องค์ประกอบ และ
หลักส าคัญของสัญญาจะ
ซื้อขาย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

4  การโอนกรรมสิทธ์ิในการ   1. เอกสาร 2  0  4  1. การสังเกต 1. ผู้ช่วย   
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ซื้อขาย (1)  ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

5  การโอนของกรรมสิทธ์ิใน
สัญญาซื้อขาย (2)  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

6  การหน่วงกรรมสิทธ์ิ    1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

7  -       หน้าท่ีของ
ผู้ขาย ความรับผดิเพื่อ
ความช ารุดบกพร่อ 
-       รอนสิทธ ิและ
ข้อตกลงยกเว้นความรับผดิ
เพื่อความช ารุดบกพร่อง
ของผู้ขาย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

8  ช่วงสอบกลางภาค      0  0  0        

9  -       หน้าท่ีของ
ผู้ขาย ความรับผดิเพื่อ
ความช ารุดบกพร่อ  
- รอนสิทธ ิและข้อตกลง
ยกเว้นความรับผิดเพื่อ
ความช ารุดบกพร่องของ
ผู้ขาย  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

10  ลักษณะและหลักการ
ส าคัญของสญัญาขายฝาก  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

11  สัญญาขายฝาก    1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

12  สิทธิไถ่การขายฝาก    1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

13  ลักษณะและสาระส าคัญ
ของการขายตาม
ตัวอย่าง ขายตามค า
พรรณนา ลักษณะและ
สาระส าคญัของการ ขาย
เผื่อชอบ และการขาย
ทอดตลาด  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

14  สัญญาแลกเปลี่ยน    1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

15  สัญญาให้โดยเสนห่า การ
ถอนคืนการให ้ 

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

16  การถอนคืนการให้เพราะ
ประพฤติเนรคณุ  

  1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

17  สอบปลายภาค      0  0  0  1. การสอบ 1. ผู้ช่วย   
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ปลายภาค  ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

 รวมจ านวนช่ัวโมง   30.00  60.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 

จ านวนหน่วย
กิตที่ประเมิน 
(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.1,1.3,2.2,2.3,2.4,3.3,3.4,4.1,4.3,5.1,5.4  การสังเกตพฤติกรรม    0  0  

2  1.1,1.3,2.2,2.3,2.4,3.3,3.4,4.1,4.3,5.1,5.4  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

  0  0  

3  2.2,2.3,2.4,3.3,3.4,5.1,5.4  การสอบปลายภาค  17  100  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
วิษณุ เครืองาม. ค าอธิบายกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. ส านักพมิพ์วิญญูชน 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

 

 
เอกสารประกอบการสอน - สัญญาซื้อขาย - ผศ.ตรเีนตร สาระพงษ์ 
เอกสารประกอบการสอน - สัญญาขายฝาก, สัญญาให้โดยเสน่หา- อ.มณฑริา แก้วตา  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
- 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

(1) ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจดักิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้ทีไ่ดร้ับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดว้ยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 
(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปญัหาการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
คณะก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวชิาการ จากการสังเกตการณ์
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สอน การสมัภาษณ์นักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

คณะก าหนดให้ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามที่ 
สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวเิคราะห์ผูเ้รียน การวจิัยในช้ันเรียน ในรายวิชาท่ีมี
ปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศกึษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบิและระดับคะแนน โดยการสุ่ม
รายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

คณะจดัให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศกึษา คณะกรรมการประเมินของ
หลักสตูร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาท่ีสอน กลยุทธ์การสอน และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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