
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2131205 ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได และประนีประนอมยอมความ

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2131205 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ังและลาภมิควรได และประนีประนอมยอมความ

Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandates, Undue Enrichment and Compromise Law

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ช้ันปท่ี

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

1สามารถจําแนกและระบุหลักกฎหมาย และทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดความรับผิดในการกระทําละเมิดอันเกิดจากการกระทําของ

ตนเอง  ความรับผิดในการกระทําละเมิดอันเกิดจากการกระทําของผูอ่ืน  ความรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากสัตว โรงเรือน ของ

ตกหลนจากโรงเรือน ความรับผิดเพ่ือความเสียหายในการกระทําละเมิดท่ีเกิดจากยานพาหนะอันเดินดวยกําลังเคร่ืองจักรกล หรือทรัพย

อันตราย

     2. สามารถจําแนกและระบุประเภทของคาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดได

     3.สามารถระบุอายุความในการฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด

     4.สามารถจําแนกหลักกฎหมายนิรโทษกรรมได

     5.สามารถระบุหลักกฎหมายการจัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได ได

     6.สามารถจําแนกและระบุหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี และระบุความแตกตางของความรับผิดทางละเมิดตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กับ ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี

              7.สามารถจําแนกและระบุความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย

          8.สามารถจําแนกหลักกฎหมายและระบุผลทางกฎหมายของการทําสัญญาประนีประนอมยอมความได

      9.สามารถวิเคราะหปญหาขอพิพาท ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย โดยอาศัยหลักกฎหมาย การปรับหลักกฎหมาย

เขากับขอเท็จจริงเพ่ือตอบปญหาทางกฎหมาย จากปญหาสมมติหรือหลักคําพิพากษาศาลฎีกาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพ

กฎหมาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด หลักกฎหมายลักษณะละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิด คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดและนิรโทษกรรม

ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 และกฎหมายพิเศษอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ หลักกฎหมายเก่ียวกับจัดการงาน

นอกส่ังและลาภมิควรไดและประนีประนอมยอมความ ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2 และบรรพ 3

          Theories of liability for wrongful acts; legal principles of wrongful acts; liability for wrongful acts;

compensation for wrongful acts and justifiable acts as provided in Book II of Civil and Commercial Code and

other special related laws; legal principles of management of affaires without mandate and undue enrichment

and compromise as provided in Book II and III of Civil and Commercial Code

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 ระเบียบใน 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การสอบกลางภาค 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

การเรียน

-       วิธีการเรียน

-       ความ

สําคัญ ที่มา ขอบเขต วัต

ถุประสงคของวิชา

-       แหลงขอมูลในการ

ศึกษาคนควา 

2. การอภิปราย การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2. การสอบปลายภาค ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

2 -       กฎหมายลักษณะ

ละเมิด  ทฤษฎีความรับ

ผิดทางละเมิด  ความรับ

ผิดในการกระทําละเมิด

อันเกิดจากการกระทํา

ของตนเอง  กฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

3 -       ความรับผิดใน

การกระทําละเมิดอันเกิด

จากการกระทําของ

ตนเอง   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

4 -       ความรับผิดใน

การกระทําละเมิดอันเกิด

จากการกระทําของผู

อื่น   

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

5 -       ความรับผิดเพื่อ

ความเสียหายอันเกิดจาก

สัตว 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

6 ความรับผิดอันเกิดจาก

โรงเรือนและของ

ตกหลนจากโรงเรือน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

7 ความรับผิดเพื่อความเสีย

หายในการกระทําละเมิด

ที่เกิดจากยานพาหนะอัน

เดินดวยกําลังเครื่องจักร

กล หรือทรัพยอันตราย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

8 -คาสินไหมทดแทนเพื่อ

ละเมิด 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

9 นิรโทษกรรม 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

10 พระราชบัญญัติวาดวย

ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม

-หลักกฎหมายความรับ

ผิดทางละเมิดของเจา

หนาที่

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

11 หลักกฎหมายการจัดการ

งานนอกสั่ง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

12 หลักกฎหมายลาภมิควร 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 3 0 6 1. การสอบกลางภาค 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

ได 2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2. การสอบปลายภาค ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

13 หลักกฎหมายลาภมิควร

ได 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

14 สัญญาประนีประนอม

ยอมความ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

15 สรุป ทบทวน 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,4.3,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 25 0 

2 1.3,2.2,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การสอบปลายภาค      16 75 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

    เพ็ง เพ็งนิติ.คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ละเมิดพิมพคร้ังท่ี 5 สํานักพิมพจิรรัชการพิมพ กรกฎาคม พ.ศ.2550

    ดิเรก บวรสกุลเจริญ  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย จัดการงานนอกส่ัง และลาภมิควรได

พิมพครั้งที่ 1 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตุลาคม พ.ศ.2552

    มานิตย  จุมปา . คําอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ . พิมพครั้งที่ 7 สํานักพิมพวิญูชน พ.ศ.2550  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุคําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ละเมิดจัดการงานนอกส่ัง และลาภมิควรไดพิมพคร้ังท่ี

1 สํานักพิมพวิญูชนพ.ศ.2550

 ดิเรก บวรสกุลเจริญ เอกสารประกอบคําสอนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกส่ัง และลาภมิควรได

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

ไมมี


