
มคอ.๓ 
รายละเอียดของรายวิชา 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
             ๔๐๘ ๒๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  
                           (Civil and Commerial Clde Juristic Acts and Contracts) 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
                       ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตร    นิติศาสตรบัณฑิต  
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                     อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
                      ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๕  ชั้นปีที่ ๒ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
                     ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
                    ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน 
                    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
                    -  

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
             เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และบรรพ ๒ ตลอดจนปลูกฝังให้นิสิตมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 



          ๑. เพ่ือปรับปรุงรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. เพ่ือให้นิสิตทราบเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 

๑ และบรรพ ๒  
๓. เพ่ือให้นิสิตทราบถึงพ้ืนฐานกฎหมายแพ่งโดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและ

อนาคตได้ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
             ศึกษากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ ลักษณะ ๔-๖ และ
ลักษณะสัญญา การก่อให้เกิดและผลของสัญญา ความระงับแห่งสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ 
ลักษณะ ๒ 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
                       ๓ (๓-๐-๖) 

บรรยาย/คาบ การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
๔๘ ไมม่ีการฝึกปฏิบัติ ให้นิสิตได้ค้นคว้าข้อมูล

เพ่ิมเติม 
สอนเสริมตามความต้องการของ
นิสิต 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
         ไม่มีตารางเวลาในการจัดให้ค าปรึกษาแน่นอน แต่สามารถมาขอค าปรึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่อาจารย์ไม่มีภาระ
งานสอน 

       
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
      ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
              ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   
              ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
              ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
               ๔.  พัฒนาผู้เรียนให้เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
      ๑.๒ วิธีการสอน 
              ๑.  ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย   คุณธรรม  และจริยธรรม  โดยเน้นเรื่องการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
              ๒.  บรรยาย ถาม-ตอบ ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
              ๓.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ในเนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ 



              ๔.  สอดแทรกเรื่องความมีวินัย และเรื่องความรับผิดชอบไว้ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
      ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
               ๑.  สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และบรรพ ๒ 
               ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ ๑ และบรรพ ๒ 
               ๓.  พิจารณาความมีวินัย และความรับผิดชอบในการเรียนโดยดูจากการเข้าชั้นเรียน 
๒. ความรู้ 
      ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
             ๑.  ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการอธิบายกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และบรรพ ๒  
            ๒.   ให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และบรรพ ๒ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้หลักกฎหมายที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหา 
            ๓.  ให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 
      ๒.๒ วิธีการสอน 
              ๑.  บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีน่าสนใจ 
              ๒.  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป พร้อมกับวิเคราะห์และสรุปหลัก
กฎหมายที่น ามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น 
              ๓.  ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษา หรือตามข่าวสารที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับใช้กับตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุป 
      ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
       ๑.  สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และบรรพ ๒  
       ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ และบรรพ ๒ โดยพิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา  
๓. ทักษะทางปัญญา              
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
       ๑.  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ                      
        ๒.  ประยุกต์ความรู้ในวิชานี้โดยวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
๓.๒ วิธีการสอน 
              ๑.  บรรยาย ถาม-ตอบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีน่าสนใจ 



              ๒.  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป พร้อมกับวิเคราะห์และสรุปหลัก
กฎหมายที่น ามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น 
             ๓.  ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษา หรือตามข่าวสารที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับใช้กับตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุป 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 
       ๑.  สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
       ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ และบรรพ ๒  โดยพิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา  
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
       ๑.  มีความรับผิดอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
       ๒.  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพต่อเนื่อง 
       ๓.  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
       ๔.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนิสิตและการปฏิบัติตัวที่ดีต่ออาจารย์ 
๔.๒วิธีการสอน 
              ๑.  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีน่าสนใจ 
              ๒.  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พร้อมกับวิเคราะห์และสรุปหลักกฎหมายที่น ามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น 
              ๓.  ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษา หรือตามข่าวสารที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับใช้กับตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุป 
๔.๓วิธีการประเมินผล 
       ๑.  สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
       ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ และบรรพ ๒  โดยพิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา  
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         ๑.  สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๒.  การค้นหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
         ๓.  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม 
๕.๒ วิธีการสอน 
              ๑.  บรรยาย ถาม-ตอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอ 



              ๒.  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พร้อมกับวิเคราะห์และสรุปหลักกฎหมายที่น ามาปรับใช้กับกรณีศึกษาดังกล่าวนั้น 
            ๓.  ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาตามค าพิพากษา หรือตามข่าวสารที่ปรากฏอยู่
ในปัจจุบัน โดยค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต  E-Learning  ในการหาข้อมูลสนับสนุนเพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับใช้กับ
ตัวบทกฎหมายที่ได้ศึกษามา แล้วอภิปรายหาข้อสรุป 
๕.๓ วิธีการประเมินผล 
       ๑.  สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
       ๒.  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ และบรรพ ๒  โดยพิจารณาจากตัวอย่างต่าง ๆ หรือกรณีศึกษา  

 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน     

สัปดาห์ที่ หัวข้อ   รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง           

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
 

๑ อธิบายเค้าโครงเนื้อหาทั้งหมดที่จะ
เรียนในภาคการศึกษานี้ กล่าวถึง
นิติเหตุ และเริ่มส่วนที่ ๑ : นิติ
กรรม 

๓ แ น ะ น า ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า 
บรรยาย ถาม -ตอบ และ
ยกตัวอย่างประกอบ 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๒ อธิบายความหมาย ลักษณะและ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง นิ ติ ก ร ร ม 
องค์ประกอบที่ เป็นสาระส าคัญ
ของนิติกรรม  เช่น ผู้เยาว์ คนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความ 
สามารถ  บุคคลล้มละลาย  นิติ
บุคคล บุคคลธรรมดา 

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อผสม 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๓ องค์ประกอบที่ เป็นสาระส าคัญ
ของนิติกรรม วัตถุประสงค์ ที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 

๓ การบรรยาย ถาม - ตอบ 
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิ เคราะห์กรณีศึกษา 
พร้อมกับอภิปราย 

 อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๔ องค์ประกอบที่ เป็นสาระส าคัญ
ของนิติกรรม คือ การแสดงเจตนา 

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 



 โดยใช้สื่อผสม 
๕ องค์ประกอบที่ เป็นสาระส าคัญ

ของนิติกรรม คือ แบบของนิติ
กรรม  

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อผสม 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๖ ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม  
โมฆะ - โมฆียะ 

๓ การบรรยาย ถาม - ตอบ 
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิ เคราะห์กรณีศึกษา 
พร้อมกับอภิปราย 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๗ ความเป็นผล -ไม่เป็นผลของนิติ
กรรม 

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อผสม 

 อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๘ สัญญา  นิยามสัญญา 
องค์ประกอบของสัญญา 

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อผสม 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๙ เจตนาต้องตรงกัน : ค าเสนอ ค า
สนอง 

 

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อผสม 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๑๐ การเกิดสัญญา โดยชัดแจ้ง โดย
ปริยาย 

๓ การบรรยาย ถาม - ตอบ 
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิ เคราะห์กรณีศึกษา 
พร้อมกับอภิปราย 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๑๑ ผลของสัญญา -  ผลต่อตัวบุคคล  
 

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อผสม 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๑๒ ผลจากตัวสัญญา - ผลในเรื่อง
ความเสี่ยงในภัยพิบัติ 

 

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อผสม 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๑๓ การตีความสัญญา  มัดจ า  เบี้ย
ปรับ 

๓ การบรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ ศึกษากรณีศึกษา 
โดยใช้สื่อผสม 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 

๑๔ การเลิกสัญญา สิทธิในการเลิก
สัญญา วิธีการเลิกสัญญา 
  

๓ การบรรยาย ถาม - ตอบ 
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษา
และวิ เคราะห์กรณีศึกษา 

อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 



พร้อมกับอภิปราย 
๑๕ ทบทวน ๓ การบรรยาย ถาม- ตอบ  อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ 
๑๖ สัปดาห์สอบปลายภาค ๓     

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน งานที่ใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ที่ก าหนด สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม  
การสอบปลายภาค และสังเกตจาก
พฤติกรรมการเรียน การอภิปราย 

ประกอบกับการตอบปัญหาในชั้นเรียน 

 
ทุกสัปดาห์ที่มีการ

เรียนการสอน 

 
๑๐๐% ความรู้ 

ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
    ศนันท์กรณ์  โสตถิพันธ์. ค าอธิบายหลักกหหมายนิติกรรม-สัญญา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๐.     
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    อัครวิทย์  สุมาวงศ์, ค าอธิบาย ประมวลกหหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา. กรุงเทพฯ : ส านักอบรม 
            ศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๓. 
    ก าชัย  จงจักรพันธ์,คู่มือกหหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
๔. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซต์ 
              เว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น  องค์ประกอบและสารถส าคัญของนิติกรรม -สัญญา          
โมฆะกรรม โมฆียกรรม เป็นต้น  

 
 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 



๑.การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนิสิต 
       ๑.  การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กับนิสิตตั้งแต่ชั่วโมงแรก 
       ๒.  แบบประเมินความพึงพอใจผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
       ๓.  นิสิตประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้  ทั้งก่อนและหลังการศึกษา  
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
        ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิต พัฒนาการ และผลจากการบูรณาการความรู้ 
        ๒.  ผลการเรียนของนิสิต 
        ๓.  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
๓. การปรับปรุงการสอน 
        ๑. ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจผู้สอนของนิสิต 
        ๒. ข้อเสนอแนะของนิสิตในรายงานหลังจากการเรียนการสอน 
        ๓.  ข้อมูลจากการนิเทศงานสอนของฝ่ายวิชาการ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
         ๑.  อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
         ๒. มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยภาควิชานิติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
             ๑.  น าข้อคิดเห็นของนิสิตจากข้อ ๑  มาประมวลเพ่ือจัดกลุ่ม  และน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 
           ๒.  ด าเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีท่ีพบปัญหา  และทุก ๕ ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

 
 


