
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2101311 ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะฝากทรัพย เก็บของในคลังของสินคา รับขนประนีประนอมยอมความ

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2101311 กฎหมายลักษณะฝากทรัพย เก็บของในคลังของสินคา รับขนประนีประนอมยอมความ

Law of Deposit, Warehousing, Carriage and Compromise

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่  3 ขึ้นไป

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบาย  ความหมายของการฝากทรัพย  บทวิเคราะหศัพท  เปรียบเทียบการฝากทรัพยกับสัญญาอื่นๆ 

สิทธิและหนาท่ีของผูฝาก  สิทธิและหนาท่ีของผูรับฝากทรัพย  อายุความการฝากทรัพย  การฝากเงิน 

2.   เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบาย  หนาท่ีและความรับผิดของเจาสํานักโรงแรม 

วิธีการเฉพาะเจาสํานักโรงแรม 

3.   เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบาย  ความหมายของสัญญาฝากของในคลังสินคา 

4.  เพ่ือใหนักศึกษามารถอธิบาย  หลักกฎหมาย  เก็บของในคลังสินคา 

สิทธิและหนาท่ีของนายคลังสินคา 

5.   เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบาย  ใบรับของคลังสินคาและประทวนสินคา 

6.   เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบาย  เปรียบเทียบสัญญาเก็บของในคลังสินคาและสัญญาฝากทรัพย.   

 7.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบาย  ความหมายและลักษณะสัญญารับขน 

8.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายหนาท่ีและความรับผิดของผูขนสง 

9.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายความระงับสัญญารับขน 

10.เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายความหมายสัญญาประนีประนอมยอมความ 

11.เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ 

12.เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายความรับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          หลักกฎหมาย ขอยกเวน แนวคําพิพากษาของศาล ปญหาขอพิพาทและแนวคิด วิธีการในการแกไขปญหา วาดวยฝากทรัพย เก็บ

ของในคลังสินคา รับขน ประนีประนอมยอมความ

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

warehousing, carriage and compromise

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 แนะนํารายวิชา  แนะนํา

ผูสอน  แนะนํา

เอกสาร  กติกาการ

เรียน การวัดและ

ประเมินผล การเก็บ

คะแนน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

2 ความหมายของการฝาก 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การสอบขอเขียน/ 1. ผูชวยศาสตราจารย  



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

ทรัพย  บทวิเคราะห

ศัพท  เปรียบเทียบการ

ฝากทรัพยกับสัญญา

อื่นๆ  สิทธิและหนาที่

ของผูฝาก  สิทธิและ

หนาที่ของผูรับฝาก

ทรัพย  อายุความการ

ฝากทรัพย 

2. การอภิปราย การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

3  การฝากเงินในสัญญา

ฝากทรัพย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

4  เจาสํานักโรงแรม  วิธี

การเฉพาะเจาสํานัก

โรงแรม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

5 เก็บของในคลัง

สินคา  ความหมายของ

สัญญาฝากของในคลัง

สินคา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

6 เก็บของในคลัง

สินคา  สิทธิและหนาที่

ของนายคลังสินคา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

7 ใบรับของคลังสินคา 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

8 ใบประทวนสินคา 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

9 เปรียบเทียบสัญญาเก็บ

ของในคลังสินคาและ

สัญญาฝากทรัพย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

10 สรุปและทบทวนใน

สัญญาฝากทรัพย  เก็บ

ของในคลังของสินคา  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

11 สัญญารับขน

-ความหมายของสัญญา

รับขน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

12 หนาที่และความรับผิด 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การสอบขอเขียน/ 1. ผูชวยศาสตราจารย  



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

ของผูขนสง 2. การอภิปราย การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

13 ลักษณะสัญญารับขนคน

โดยสาร 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

14 ความระงับสัญญารับขน 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

15 สัญญาประนีประนอม

ยอมความ  ความหมาย

และลักษณะของสัญญา

ประนีประนอมยอมความ

-สรป ทบทวน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

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 

การสอบขอเขียน/สอบยอย  15 0 

2 1.6,1.7,2.2,2.3,2.4,3.4,3.5,

3.6,5.4,5.5 

การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 5 0 

3 1.6,1.7,2.2,2.3,2.4,3.4,3.5,

3.6,5.4,5.5 

การสอบปลายภาค  80 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

   ผไทชิต  เอกจริยกร,   คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย  จางแรงงานจางทําของ  รับขน  2558  วิญูชน

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

คําพิพากษาฎีกา

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

ดิเรก บวรสกุลเจริญ.เอกสารประกอบการสอนกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ฝากทรัพยฯ


