
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2101301 ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหนา

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2101301 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหนา

Law of Agency and Brokerage

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

กลุม 02 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

กลุม 03 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมาย  สัญญาตัวแทน  การเกิดข้ึนของตัวแทน  และชนิดของตัวแทนได 

2.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักกฎหมาย  ความสัมพันธระหวางตัวการกับตัวแทน,ความสัมพันธระหวางตัวการกับบุคคล

ภายนอกได 

3.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหนาที่และ  ความรับผิดของตัวแทนตอตัวการได 

4.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายความรับผิดของตัวการตอบุคคลภายนอกได   

 5.   เพ่ือใหนักศึกษาอธิบายสาระสําคัญของตัวแทนคาตางและสามารถแยกแยะความแตกตางของสัญญาตัวแทนกับตัวแทนคาตางได 

6.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบาย  หลักกฎหมาย  สัญญานายหนา  และความแตกตาง  ของสัญญาตัวแทนกับสัญญานายหนา  และ

ความแตกตางของสัญญาตัวแทน  กับสัญญาตัวแทนคาตาง 

7.  เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาขอพิพาท  ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  การปรับหลักกฎหมาย  เขากับขอ

เท็จจริงเพ่ือตอบปญหาทางกฎหมาย  จากปญหาสมมติหรือหลักคําพิพากษาศาลฎีกาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หนาที่และความรับผิดของตัวแทนตอตัวการ หนาที่และความรับผิดของตัวการตอตัวแทน ความรับผิดของตัวการ

และตัวแทนตอบุคคลภายนอก ความระงับส้ินไปแหงสัญญาตัวแทน ตัวแทนคาตาง นายหนา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

บรรพ 3 ลักษณะ 15 และ 16 ปญหาขอพิพาทและแนวคิดในการแกปญหา

          General provisions. Duties and liabilities of agent to principal. Duties and liabilities of principal to agent.

Discharge of agency contract. Commission agent. Agent. As provided in Title XV and XVI of Book III of Civil and

Commercial Code. Relating problems / disputes and concepts for resolution

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

อาจารยผูสอนใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 6 ซ่ัวโมงตอสัปดาห 

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  ความ

สําคัญ  ที่มา  ขอบเขต  

วัตถุประสงคของวิชา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

2 -   ประวัติความเปนมา

ของหลักสัญญาตัวแทน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 



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

3 หลักการทั่วไปความ

หมายและสาระสําคัญ

ของสัญญาตัวแทน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

4 ลักษณะ  องค

ประกอบ  และหลัก

สําคัญของสัญญา

ตัวแทน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

5  การเกิดขึ้นของตัวแทน

และตัวแทนประเภท

ตางๆ 

 -   การแตงตั้งตัวแทน

โดยชัดแจง 

 -   ประเภทของตัวแทน

โดยชัดแจงพิจารณาตาม

ขอบอํานาจ 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

6   ตัวแทนรับมอบอํานาจ

เฉพาะ 

 -   ตัวแทนรับมอบ

อํานาจทั่วไป 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

7 ตัวแทนที่เกิดขึ้นโดย

ปริยาย  

 ตัวแทนโดยผลของ

กฎหมาย 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

8 -   หนาที่และความรับ

ผิดของตัวแทนตอ

ตัวการ 

 -   หนาที่และความรับ

ผิดของตัวการตอ

ตัวแทน 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

9 สัญญาตัวแทนคาตาง 

ความหมายสัญญา

ตัวแทนคาตาง  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

10 ลักษณะพิเศษของ

ตัวแทนคาตาง   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

11  ความสามารถของ

ตัวแทนคาตาง   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

12 ความสัมพันธระหวาง

ตัวการกับตัวแทนคา

ตาง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

13 ลักษณะและสาระสําคัญ

ของสัญญานายหนา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 



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

14   ผลของการเปนสัญญา

นายหนาและสิทธิหนาที่

ของคูสัญญา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

15  แนวคําพิพากษาฎีกาที่

เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับสัญญาตัวแทน

และสัญญานายหนาและ

สัญญาตัวแทนคาตาง

-สรุป ทบทวน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.6,1.7,2.2,2.3,2.4,3.4,3.5,

3.6,5.4,5.5 

การสอบปลายภาค  100 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

 กมล   สนธิเกษตริน.     ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทนและนายหนา  2521  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ไผทชิต   เอกจริยกร.   ตัวแทน-นายหนา.   2547  สํานักพิมพวิญูชน 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ไมมี

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

ไมมี


