
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา

รหัสวิชา ๔๐๘ ๓๑๑
ช่ือวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปล่ียน ให้

(Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift)

ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ภาคบัณฑิต)

ผู้รับผิดชอบรายวิชา
พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ (คะณชัย)

รายวิชาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น



~ ๑ ~

มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
คณะ/ภาควิชา: คณะสังคมศาสตร/์ภาควิชานิติศาสตร์

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป
๑. รหัสและช่ือรายวิชา

๔๐๘ ๓๑๑ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้
(Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift)

๒. จํานวนหน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
พระมหาวชิรศักดิ์ คะณชัย

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน
ไม่มี

๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน
ไม่มี

๘. สถานท่ีเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
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หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายหลักกฎหมาย สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อขาย หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
และผู้ซื้อ

๒. เพ่ือใหน้ิสิตสามารถอธิบาย หลักกฎหมาย สัญญาแลกเปล่ียน สัญญาให้ และความแตกต่าง ของสัญญาซื้อขาย
กับ สัญญาจะซ้ือขาย และความแตกต่างของ สัญญาซ้ือขาย กับสัญญาแลกเปลี่ยน และความแตกต่างของสัญญา
แลกเปล่ียน กับ สัญญาให้

๓. เพ่ือให้นิสิตสามารถอธิบาย หลักกฎหมาย สัญญาขายฝาก สัญญาขายตามตัวอย่างขายตามคําพรรณนา ขาย
เผื่อชอบ และการขายทอดตลาด

๔. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อพิพาท ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย การปรับหลัก
กฎหมาย เข้ากับข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหาทางกฎหมาย จากปัญหาสมมติหรือหลักคําพิพากษาศาลฎีกาเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การประกอบวิชาชีพกฎหมาย
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

๑. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถาการณ์ในปัจจุบันเนื่องจากสัญญาซ้ือขายและสัญญาให้โดย
เสน่หาเป็น สัญญาที่เกิดขึ้นประจําและมีความสําคัญ และมักเกิดข้อพิพาทเสมอ

๒. เพื่อให้นิสิตทราบถึงประวัติของหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปล่ียน ให้
๓. เพื่อให้นิสิตรับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงของปัญหาพัฒนาการของการใช้หลักกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน

ให้ ในปัจจุบันและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ สัญญาซื้อขาย แลกเปล่ียน ให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓
ลักษณะ ๑ ถึง ๓

๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
๒ (๒-๐-๔)

บรรยาย/คาบ การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม
บรรยาย ๑๖ คาบ หรือ ๓๒
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง ๔ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

สอนเสริมตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย

๓. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ

รายท่ีต้องการ)
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต

๑.๒ วิธีการสอน
๑. ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน โดยจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตท่ีทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
๒. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
๓. มอบหมายงานกลุ่ม ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ฝึกความ

รับผิดชอบ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๔. สอนโดยยกกรณีศึกษาคดีความท่ีเคยเกิดขึ้นจริง
๕. จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์เป็นที่ตั้ง
๖. กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ

แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๑.๓ วิธีการประเมินผล

๑. สังเกตพฤติกรรมนิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพการถือประโยชน์สังคม
เป็นท่ีตั้ง

๒. สังเกตการทํางานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น

๓. ประเมินจากการมีวินัยจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม

การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘)

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

                    

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ๑. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม

ตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
 ๒. มีจําสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
๓. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๔. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม
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๔. ประเมินจาการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๕. ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
๖. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ
๑. ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในแง่ทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคําพิพากษาหรือ

คําวินิจฉัยขององค์กรตุลาการเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปล่ียน ให้
๒. ให้นิสิตสามารถนําความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพ และการให้คําปรึกษาทางกฎหมายได้
๓. ให้นิสิตสามารถนําความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหา

ข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรมและสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้

๒.๒ วิธีการสอน
๑. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คําพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
๒. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปล่ียน ให้
๓. กําหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาตามคําพิพากษา หรือตามข่าวสารที่ปรากฏอยู่

ในปัจจุบัน เพื่อนํามาวิเคราะห์และปรับใช้กับกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุป
๒.๓ วิธีการประเมินผล

๑. การทดสอบย่อย
๒. ทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค
๓. ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทํา
๒. ประเมินจากการถาบตอบ อภิปราย และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา
๑. มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป

ข้อเท็จจริงที่ได้มา อันเป็นทักษะท่ีสําคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
๒. มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามา

ปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี โดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติ
ธรรม

๓. มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือจํานวน ข้อมูลสถิติ
ตลอดจนการทําความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น

 ๔. มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอ่ืนอันเป็นทักษะท่ีสําคัญ
ของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อนําไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร

๔) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อ่ืน และมีจิตสํานึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
๕. ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย สังคม

เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ วิธีการสอน

๑. บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
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ด้วยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ ท่ีน่าสนใจ
๒. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมกับวิเคราะห์และ

สรุปหลักกฎหมายท่ีนํามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น
๓. กําหนดให้นิสิตหาตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาตามคําพิพากษา หรือตามข่าวสารท่ีปรากฏอยู่

ในปัจจุบัน เพื่อนํามาวิเคราะห์และปรับใช้กับกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุป
๓.๓ วิธีการประเมินผล

๑. สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหาเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้

๒. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไข แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ โดย
พิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
๑) มีภาวะความเป็นผู้นําและหรือมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
 ๒) รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น
๓) มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์และ

มีความอดทน
 ๔) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อ่ืน และมีจิตสํานึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

๔.๒ วิธีการสอน
๑. มอบหมายงานให้นิสิตทํางานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบและการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม
๒. สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียน
๓. มอบหมายให้นิสิตทํางานในช้ันเรียน และ/หรือค้นคว้าด้วยตัวเอง
๔. มอบหมายงานกลุ่ม อภิปรายประเด็นก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ในชั้นเรียน
๕. กําหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ท้ังในมหาวิทยาลัยและหรือนอกมหาวิทยาลัย

๔.๓ วิธีการประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
๒. ประเมินจากกลุ่มงาน ผลงานท่ีมอบหมาย การอภิปรายและการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
๑. มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย
๒. มีความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอ ตลอดจนการตั้งคําถาม หรือการตอบคําถามที่ชัดเจนทําให้บุคคล

อื่นเข้าใจได้ง่าย
๓. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่กรณี
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท้ังในด้านการศึกษา การค้นคว้า การส่ือสารระหว่างบุคคล

และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี
๕. มีทักษะในการค้นหา ทําความเข้าใจ และนําไปใช้ซึ่งข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข หรือจํานวนสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน

การใช้กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย
๕.๒ วิธีการสอน

๑. บรรยาย ถาม-ตอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําเสนอ และ เขียน
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ตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้
๒. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปล่ียน ให้

พร้อมกับให้นิสิตวิเคราะห์และสรุปหลักกฎหมายท่ีนํามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น
๕.๓ วิธีการประเมินผล

๑. เขียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ในช้ันเรียน ถาม-
ตอบปากเปล่า

๒. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีนําเสนอผลงาน

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ รายละเอียด
จํานวนช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน

๑ - ขอบเขตและเนื้อหาวิชา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้
- สภาพและหลักสําคัญของ
สัญญาซื้อขาย
- สภาพและหลักสําคัญของ
สัญญาแลกเปลี่ยน
-สภาพและหลักสําคัญของ
สัญญาให้

๒ แนะนําลักษณะวิชา
บรรยาย ถาม-ตอบ และ
ยกตัวอย่างประกอบ
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๒ - ประเภทของสัญญาซ้ือขาย
- แบบของสัญญาซ้ือขาย
- คําม่ันจะซื้อจะขาย

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๓ - สัญญาซื้อขายเปรียบเทียบกับ
สัญญาอื่น
- ทรัพย์สินท่ีซ้ือขาย
- บุคคลผู้มีสิทธิทําสัญญาซื้อ
ขาย

๒ การบรรยาย ถาม- ตอบ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณีศึกษา
พร้อมกับอภิปราย
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๔ - การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินท่ีซ้ือขาย

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม ไมโครโฟน

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)
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Power Point
๕ หน้าท่ีและความรับผิดของ

ผู้ขาย
- การส่งมอบ
- สิทธิยึดหน่วงของผู้ขาย

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๖ หน้าท่ีและความรับผิดของ
ผู้ขาย
- ความรรับผิดเพื่อความชํารุด
บกพร่อง
- การรับผิดเพ่ือการรอนสิทธิ

๒ การบรรยาย ถาม- ตอบ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณีศึกษา
พร้อมกับอภิปราย

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๗ หน้าท่ีของผู้ซ้ือ
- หน้าท่ีรับมอบทรัพย์สิน
- หน้าท่ีชําระราคา
สิทธิของผู้ซ้ือ

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๘ การซ้ือขายทรัพย์สินเฉพาะ
อย่าง
- การขายฝาก
- การขายตามตัวอย่าง ขายตาม
คําพรรณนา ขายเผ่ือชอบ
- การขายทอดตลาด

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๙ กฎหมายลักษณะแลกเปล่ียน
- ลักษณะท่ัวไปของสัญญา
แลกเปล่ียน
- เปรียบเทียบลักษณะซ้ือขาย
กับลักษณะแลกเปลี่ยน

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๑๐ กฎหมายลักษณะให้
- ลักษณะท่ัวไปของสัญญาให้
- ลักษณะสําคัญของสัญญาให้

๒ การบรรยาย ถาม- ตอบ
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิเคราะห์กรณีศึกษา
พร้อมกับอภิปราย
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๑๑ - การส่งมอบทรัพย์สินที่ให้
- การให้อันมีหนังสือตราสาร
เป็นสําคัญ

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)
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Power Point
๑๒ - คําม่ันและสัญญาจะให้

- สัญญาจะให้ทรัพย์สิน
- การให้โดยการชําระหนี้เป็น
คราวๆ

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๑๓ - การให้ทรัพย์สินซึ่งมีภาระติด
พัน
- การถอนคืนการให้
- การให้ท่ีจะเป็นผลเมื่อผู้ให้ถึง
แก่ความตาย

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๑๔ สรุป ทบทวน
- หลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย
แลกเปล่ียน ให้

๒ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา
โดยใช้ส่ือผสม
ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๑๕ สรุป ทบทวน
- หลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย
แลกเปล่ียน ให้

-

๒ การบรรยาย ถาม- ตอบ
ทบทวนบทเรียนท่ีได้เรียน
มาตลอดภาคการศึกษา
พร้อมกับอภิปรายแสดง
ความรู้ความเข้าใจของนิสิต
โดยใช้ส่ือผสม ไมโครโฟน
Power Point

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
LL. M. (International Laws)

๑๖ สัปดาห์สอบปลายภาค
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน งานท่ีใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ท่ีกําหนด สัดส่วนของการ

ประเมินผล
คุณธรรม จริยธรรม

การสอบปลายภาค และสังเกตจาก
พฤติกรรมการเรียน การอภิปราย

ประกอบกับการตอบปัญหาในชั้นเรียน

ทุกสัปดาห์ท่ีมีการ
เรียนการสอน

๑๐๐%

ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก

มณฑิชา ภักดีคง. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ CIVIL AND COMMERCIAL CODE:

SALE, EXCHANGE, GIFT. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, ๒๕๖๓.

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. คดีซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ และการขายฝาก. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพน์ิติธรรม,

พิมพ์ครั้งท่ี ๔, ๒๕๖๔.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา

ฉันทวัธน์ วรทัต. คําอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมเนติบัณฑิตยสภา, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, ๒๕๖๓.

๔. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซต์
เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงานของศาลุติธรรม เช่น เว็บไซดข์องศาลยุติธรรม เป็นต้น

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสิต

๑. การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กับนิสิตตั้งแต่ช่ัวโมงแรก
๒. แบบประเมินความพึงพอใจผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
๓. นิสิตประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ ท้ังก่อนและหลังการศึกษา

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
๑. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิต พัฒนาการ และผลจากการบูรณาการความรู้
๒. ผลการเรียนของนิสิต
๓. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
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๓. การปรับปรุงการสอน
๑. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผู้สอนของนิสิต
๒. ข้อเสนอแนะของนิสิตในรายงานหลังจากการเรียนการสอน
๓. ข้อมูลจากการนิเทศงานสอนของฝ่ายวิชาการ

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา
๑. อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ
๒. มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานของภาควิชานิติศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

๑. นําข้อคิดเห็นของนิสิตจากข้อ ๑ มาประมวลเพื่อจัดกลุ่ม และนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป

๒. ดําเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีท่ีพบปัญหา และทุก ๕ ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

รับรองตามนี้

(พระครูปริยัติสารการ, ดร.)
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(พระมหาวชิรศักด์ิ วชิรเมโธ)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา


