
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2101307 ชื่อวิชา  กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  นายประดิษฐ แปนทอง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2101307 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

Consumer Protection Law

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นายประดิษฐ แปนทอง

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นายประดิษฐ แปนทอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน

อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค



1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิผูบริโภความีวิวัฒนาการมาอยางไร ทําไมตองมีกฎหมายมาเพ่ือ

คุมครองสิทธิของผูบริโภค

2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายสิทธิของผูบริโภคที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย

3.เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายสิทธิของผูบริโภคที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522

4.  เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายสิทธิของผูบริโภคที่ไดรับความคุมครอง ตามพระราชบัญญัติความรับตอความเสียหายที่เกิดจากสินคา

ที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551

5.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายการคุมครองผูบริโภคดานสัญญา ตาม พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม พ.ศ.2540

6.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติการแขงขันทางการ

คา พ.ศ.2540

7.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551

8. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาขอพิพาท ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย การปรับหลักกฎหมาย เขากับขอเท็จ

จริงเพ่ือตอบปญหาทางกฎหมาย จากปญหาสมมติหรือหลักคําพิพากษาศาลฎีกาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          วิวัฒนาการของกฎหมายคุมครองผูบริโภค การคุมครองสิทธิของผูบริโภคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การคุมครองผูบริโภคตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติความรับตอความเสียหายที่เกิด

จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา

พ.ศ.2540กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551

          Evolution of consumer protection law. Consumer protection in constitutional law and Civil and Commercial

Code. Consumer Protection Act B.E.2522. Unsafe Product Liability Act B.E.2551. Unfair Contract Act B.E.2540.

Commercial Competition Act B.E.2540. Consumer case procedure law as provided in Consumer Case Procedure

Act B.E.2551

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 - กฎ ระเบียบในการ

เรียน - วิธีการ

เรียน - ความ

สําคัญ ที่มา ขอบเขต วัต

ถุประสงคของ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

วิชา - แหลงขอมูลในการ

ศึกษาคนควา 

2 แนวคิดและวิวัฒนาการ

ของกฎหมายคุมครองผู

บริโภค 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

2. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

3 สิทธิของผูบริโภคตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

สิทธิของผูบริโภคตาม

ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 

ความหมายของผู

บริโภค 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

4  การคุมครองผูบริโภค

ตามพระราชบัญญัติการ

คุมครองผู

บริโภค พ.ศ.2522 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

5. การใหคําปรึกษาราย

บุคคล

6. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

5 การคุมครองผูบริโภค

ดาน

ตางๆ เชน สัญญา อาหา

รและยา เครื่องมือ

แพทย สินคา 

- หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดูแลในการคุมครอง  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent study)

6. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

6 การคุมครองผูบริโภค

ดานสัญญาตามพระราช

บัญญัติวาดวยขอสัญญา

ที่ไมเปน

ธรรม พ.ศ.2540 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

7 การคุมครองผูบริโภค

ดานสัญญาตามพระราช

บัญญัติวาดวยขอสัญญา

ที่ไมเปน

ธรรม พ.ศ.2540 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

8 การคุมครองผูบริโภค

ดานสัญญาตามพระราช

บัญญัติวาดวยขอสัญญา

ที่ไมเปน

ธรรม พ.ศ.2540 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

9 การคุมครองผูบริโภค 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม 1. นายประดิษฐ แปน  



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ดานสินคาตามพระราช

บัญญัติความรับตอความ

เสียหายที่เกิดจากสินคา

ที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ.2551 

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การใหคําปรึกษาราย

บุคคล

5. การเรียนรูดวยตนเอง 

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

ทอง 

10 การคุมครองผูบริโภค

ดานสินคาตามพระราช

บัญญัติความรับตอความ

เสียหายที่เกิดจากสินคา

ที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ.2551 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบสัมมนา

(Seminar)

4. การใชกรณีศึกษา (Case)

5. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

11 การคุมครองผูบริโภค

ดานสินคาตามพระราช

บัญญัติความรับตอความ

เสียหายที่เกิดจากสินคา

ที่ไม

ปลอดภัย พ.ศ.2551 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

12 การคุมครองผูบริโภค

ตามพระราชบัญญัติการ

แขงขันทางการ

คา พ.ศ.2540 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

13 การคุมครองผูบริโภค

ตามพระราชบัญญัติการ

แขงขันทางการ

คา พ.ศ.2540 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

14 - คดีผูบริโภค และการ

ฟองคดีผู บริโภคตาม

ตามพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผู

บริโภค พ.ศ. 2551 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

15 - คดีผูบริโภค และการ

ฟองคดีผู บริโภคตาม

ตามพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีผู

บริโภค พ.ศ. 2551 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยตนเอง 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point

4. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การสอบปลายภาค 

1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

16    3 0 6    

17    3 0 6    



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

รวมจํานวนชั่วโมง 51.00 102.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,2.1,

2.2,2.3,2.4,3.4,3.5,3.6,4.5,

4.7,5.1,5.3,5.4 

การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,2.1,

2.2,2.3,2.4,3.4,3.5,3.6,4.5,

4.7,5.1,5.3,5.4 

การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทในการทํากิจกรรม 1-15 0 0 

3 2.2,4.5,5.1 การประเมินการบาน 1-15 0 0 

4 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,2.1,

2.2,2.3,2.4,3.4,3.5,3.6,4.5,

4.7,5.1,5.3,5.4 

การประเมินรายงาน/โครงงาน 8/15 20 0 

5 1.1,1.2,1.7 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

6 2.2,2.3,2.4,3.4,3.5,3.6,5.1 การสอบปลายภาค 16 80 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

ธานิศ เกศวพิทักษ 2551 คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พลสยามปริ้นติ้ง)     .ศนันทกรณ โสตถิพันธุ. 2551 คําอธิบาย

นิติกรรม-สัญญา พรอมคําอธิบายในสวนพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 วิญูชน     อนันต จันทรโอภากร.

2545 กฎหมายวาดวยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ขาดความปลอดภัย. โรงพิมพเดือนตุลา     สุษม ศุภนิตย 2546

คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                         เอกสารประกอบการสอนวิชา

กฎหมายคุมครองผูบริโภค อ.ประดิษฐ แปนทองยาลัย

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

-

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

-


