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ค าน า 
 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล มีลักษณะที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหลายประการ ประการที่ส าคัญ คือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกือบตลอดเวลา และ
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกครั้ง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชาซึ่งแจก
ให้นักศึกษาทุกภาคการเรียนจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
ที่นักศึกษาต้องท า กิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมที่ต้องร่วมในการสัมมนาเข้มหรือ
สัมมนาเสริมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชา 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และ
หลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง ฉบับนี้ คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็น
กรอบส าหรับนักศึกษาในการท างานที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเข้าสัมมนาเสริม 
จ านวน 2 ครั้ง และนักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน 
 
 
 
      คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 
           กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด  
          และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 
ชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด 

และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 
  
24 - 25  มีนาคม  2561    ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
 
9 - 10  มิถุนายน  2561    ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
หมายเหตุ 
 

 1.  ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ให้ท่านท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการ 
      ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 2.  การส่งรายงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในแผนกิจกรรมการศึกษา 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด 

และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
Contract Law, Tort Law and Advanced Comparative Law 

    
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

  หลักส าคัญของกฎหมายแพ่ง อันได้แก่ ความสุจริต ความสงบเรียบร้อย ความยินยอม ซึ่ง
ก าหนดรายละเอียดของความสัมพันธ์ทางแพ่ง ในเรื่อง สัญญา ละเมิด และการกลับคืนสู่สถานะเดิม (ลาภมิ
ควรได้) ที่มาของหลักความเป็นธรรมทางกฎหมาย (Equity) และที่มาของกฎหมายทรัสต์ การก่อให้เกิด
สัญญา การบังคับให้เป็นไปตามสัญญาและค าเสนอ (มัดจ า เบี้ยปรับ ค่าเสียหายก าหนดไว้ล่วงหน้า) การ
เยียวยาในกรณีผิดสัญญา การเลิกสัญญาและการยุติสัญญา ทฤษฎีสิ่งตอบแทนในระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์กับวัตถุที่ประสงค์ในระบบประมวลกฎหมาย เหตุสุดวิสัย 

  หลักกฎหมายละเมิดว่าด้วยสภาพจิตใจของผู้กระท า ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท า
และผลความรับผิดโดยเคร่งครัด ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นการลงโทษ ผลของการ
ประกันภัย และการด าเนินคดีแบบเป็นหมู่ (Class action) การคืนสู่สภาพเดิมและลาภมิควรได้ 

 ความหมายของการเปรียบเทียบกฎหมาย องค์ประกอบในการเปรียบเทียบกฎหมาย 
ประวัติความเป็นมาของการเปรียบเทียบกฎหมายโดยย่อ การแบ่งระบบกฎหมาย ระบบกฎหมายที่ส าคัญ 
นิติวิธีของระบบกฎหมายที่ส าคัญ  

 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด และใน
ระบบกฎหมาย และสามารถเปรียบเทียบเรื่องส าคัญของกฎหมายดังกล่าวได ้

 2.  เพ่ือให้สามารถค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด
ของประเทศท่ีน ามาศึกษาเปรียบเทียบได ้

3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเปรียบเทียบกฎหมายได ้
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 หลักสุจริต 
 หน่วยที่ 2 หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 หน่วยที่ 3 หลักความยินยอม 
 หน่วยที่ 4 หลักความเป็นธรรมทางกฎหมาย และกฎหมายทรัสต์ 
 หน่วยที่ 5 การก่อให้เกิดสัญญา และการบังคับของสัญญา : การตีความสัญญา 
 หน่วยที่ 6 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งตอบแทน 
 หน่วยที่ 7 องค์ประกอบภายในของความรับผิดทางละเมิด 
 หน่วยที่ 8 ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด 
 หน่วยที่ 9 การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมาก 
 หน่วยที่ 10 การจัดการงานนอกสั่ง 
 หน่วยที่ 11 ความหมายและประวัติการเปรียบเทียบกฎหมาย 
 หน่วยที่ 12 องค์การปฏิรูปกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย 
 หน่วยที่ 13 การแบ่งระบบกฎหมาย 
 หน่วยที่ 14 อิทธิพลของระบบกฎหมายต่างประเทศและของไทย 
 หน่วยที่ 15 นิติวิธีของระบบซีวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ 
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สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา   ชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด 

และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
 
ประกอบด้วย 
1.  แผนกิจกรรม 
 แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษาชุดวิชานี้ เพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งของนักศึกษา คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา และมหาวิทยาลัย 

2.  แนวการศึกษา 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง รวมทั้งแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 3  กิจกรรมท้ายเรื่อง 

3.  ต ารา 
 1.  สุนัย  มโนมัยอุดม ระบบกฎหมายอังกฤษ (English Legal System) พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไข
เพ่ิมเติม  โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 
 2.  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ประชุม โฉมฉาย  กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีต
โรมันและแองโกลแซกซอน  พิมพ์ครั้งที่ 2 โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธุ์  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด 
จดัการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
 4.  รองศาสตราจารย์สุษม  ศุภนิตย์  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ
จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้  กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ปรกติ   ความเป็นมา และหลักการใช้นิติวิธีในระบบ 
ซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์  พิมพ์ครั้งที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 
 6. ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ และ ดร. วรรณชัย บุญบ ารุง สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดท าประมวลกฎหมาย
ของต่างประเทศและของไทย กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์นิติธรรม 2543 
 7.  ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์  หรยางกูร กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ I  เอกสารประกอบการศึกษา
วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2526 
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วิธีการศึกษา 
 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 1.1  การวางแผนศึกษาชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และ
หลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
  1.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า นักศึกษามีเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตั้งแต่
วันที่ 15 มีนาคม 2561  โดยต้องปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
   1)  ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
   2)  ท ารายงานเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเสริม (ดูรายละเอียดในเรื่องงานที่ก าหนด) 
  1.1.2  การจัดท าปฏิทินตารางการเรียนตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยเติมกิจกรรม
การศึกษาที่นักศึกษาต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น การค้นคว้าเพิ่มเตมิ การท ารายงาน การสัมมนาเสริม ฯลฯ 
  1.1.3  การจัดท าตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 1.2  การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
  1.2.1  การเตรียมด้านร่างกาย จัดแบ่งเวลาที่ปลอดจากภารกิจอ่ืน เพ่ือศึกษาเนื้อหาจาก
ต าราและแนวการศึกษาชุดวิชาด้วยตนเอง อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง 
  1.2.2  การเตรียมด้านร่างกาย จัดเวลาการศึกษาและท ากิจกรรม เตรียมจิตใจให้พร้อม  
มีสมาธิมุ่งศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา ตามท่ีได้วางแผนและก าหนดไว้ในตารางเรียน 
  1.2.3  การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดี
ส าหรับการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น เช่น ดินสอ 
ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
 1.3  วิธีการศึกษาต าราและแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.1  ตั้งจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการศึกษาเอกสารเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประเมิน
ตนเองและทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.2  ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในแนวการศึกษาชุดวิชา 
  1.3.3  ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย ประจ าตอน ในแนวการศึกษาชุดวิชา 
เพ่ือทราบและเข้าใจประเด็นหลักหรือความคิดรวบยอดท่ีผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาทราบ 
  1.3.4  ศึกษาเนื้อหาจากต าราโดยละเอียด พินิจพิจารณาเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้ 
  1.3.5  ท ากิจกรรมท้ายเรื่อง โดยตอบกิจกรรมและบันทึกกิจกรรม แล้วตรวจสอบเน้นแนว
ตอบกิจกรรม 
  1.3.6  ทบทวนและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแนว
การศึกษาชุดวิชา 
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2.  การด าเนินการศึกษา 
 นักศึกษาควรด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนการศึกษา 
 2.2  ศึกษาแนวการศึกษาชุดวิชา ท ากิจกรรมและประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา
40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
 2.3  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งวิทยาการอ่ืนที่ทันสมัย 
 2.4  เข้าร่วมสัมมนาเสริมชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และ
หลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง ตามวันเวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.5  เข้าสอบประจ าภาคการศึกษาปี 2/2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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งานที่ก าหนดให้ท า 
 
 นักศึกษาจะต้องเตรียมการท ารายงาน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 
รายงานฉบับท่ี 1 

 เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการ ความยาวประมาณ 7 - 10 หน้า จัดท าเป็นรูปเล่ม โดยมี
ลักษณะการจัดท าเป็นรายงานชุดวิชา ประกอบด้วยความเป็นมา หลักกฎหมายและ สรุป จ านวน 2 ชุด 
ส าหรับส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด  และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพ่ือน
นักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย โดยการจัดท ารายงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.  ชื่อเรื่อง   
 นักศึกษาสามารถเลือกจัดท ารายงานทางวิชาการได้ ในหัวข้อเรื่องต่อไปนี้ 
 1. หลักสุจริต 
 2. หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 3. หลักความยินยอม 
 4. หลักความเป็นธรรมทางกฎหมาย หลักกฎหมายทรัสต์ 
 5. การก่อให้เกิดสัญญา  
 6. การบังคับของสัญญา  
 7. การตีความสัญญา 
 8. หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งตอบแทน 
 9. องค์ประกอบภายในของความรับผิดทางละเมิด 
 10. ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด 
 11. การด าเนินคดีแทนผู้เสียหายจ านวนมาก 
 12. การจัดการงานนอกสั่ง 
 13. การเปรียบเทียบกฎหมาย 
 14. องค์การปฏิรูปกฎหมาย 
 15. การแบ่งระบบกฎหมาย 
 16. อิทธิพลของระบบกฎหมายต่างประเทศต่อกฎหมายไทย 
 17. นิติวิธีของระบบซีวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ 
 
 หรือเลือกหัวข้อเรื่องอ่ืน ๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ ภายในขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับหลัก
กฎหมายแพ่ง ที่อยู่ในประมวลสาระและแนวการศึกษา หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 15 
 
ประเด็น และความส าคัญของการศึกษา 

เนื้อหาของรายงานส่วนนี้ เป็นค าน าหรือการกล่าวน าเพ่ือให้ผู้อ่านทราบประเด็นที่จะศึกษา
และความส าคัญของการศึกษา โดยระบุให้เห็นว่าการศึกษามีประเด็นอย่างไรและประเด็นดังกล่าวมี
ความส าคัญอย่างไร  ทั้งนี้ควรเขียนอย่างกะทัดรัด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกระชับ 
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2. เนื้อหาของรายงาน 
เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักกฎหมายโดยสังเขป เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็น

การศึกษาที่นักศึกษาได้ก าหนดไว้  ตลอดจนข้อโต้แย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือประเด็นปัญหาสืบเนื่องที่
อาจน าไปสู่การศึกษาปัญหาในเชิงลึกหรือการเปรียบเทียบกฎหมายต่อไป (ถ้ามี) 

3. แหล่งวิชาการอ้างอิง 
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงแหล่งวิชาการได้จากเอกสารที่ระบุในแนวการศึกษา 

และต าราอ้างอิงที่ก าหนด  ตลอดจนแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ต ารา 
บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 

5.  เครื่องมือและวิธีด าเนินการ  
การจัดท ารายงานฉบับที่ 1 นี้ มีลักษณะเป็นรายงานทางวิชาการ โดยมีการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องและประเด็นการศึกษาที่นักศึกษาได้ก าหนดไว้ จากการค้นคว้า
เอกสาร  
 6.  วัตถุประสงค์ของงาน 

การจัดท ารายงานทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักกฎหมายในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด 
โดยการน าเสนอ อภิปราย และวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาในกลุ่มย่อย และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายในกิจกรรมต่อ ๆ ไป     
 7.   ก าหนดส่งงาน   

ส่งรายงานครั้งที่ 1 โดยส่งทางไปรษณีย์ก่อนสัมมนาเสริม 1อาทิตย์ หรือ ทาง e-mail  
สาขาวิชานิติศาสตร์ก่อนวันสัมมนาเสริม 1 อาทิตย์ เนื่องจากเป็นการจัดท ารายงานวิชาการเป็นครั้งแรก 
อาจจะมีปัญหาในการจัดท ารายงาน จึงควรส่งให้อาจารย์ได้ศึกษาก่อนและในวันสัมมนาเสริมต้องจัดส่ง
รายงานที่จัดท าเป็นรูปเล่ม 2 ชุด ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด ส าหรับนักศึกษาน าเสนอผลงานภายในกลุ่ม 1 ชุด 
และถ่ายเอกสารรายงานแจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มด้วย  
 
รายงานฉบับท่ี 2 
 เป็นการจัดท ารายงานทางวิชาการในลักษณะการเปรียบเทียบกฎหมาย โดยมีหัวข้อเรื่องตาม
รายงานฉบับที่ 1 ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว รายงานฉบับที่ 2 มีจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน้า และ
จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 ชุด ส่งอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด ส าหรับนักศึกษาน าเสนอผลงานภายในกลุ่ม  1 ชุด 
และถ่ายเอกสารรายงานแจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุม่ย่อยด้วย  
  

ก าหนดส่งงาน  ส่งรายงานในวันที่มีการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ก่อนน าเสนอ
ผลงาน 
 

 หมายเหตุ  รายงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ทุกชิ้นงานต้องมีความครบถ้วนตามรูปแบบ รวมทั้งการ
อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมควรศึกษา
รายละเอียดจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และให้ใช้ระบบอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเดียวกับการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่จัดท าโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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แบบฟอร์มการจัดท ารายงาน 
 

 รายงานที่จัดท า ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รายงานที่ต้องส่งอาจารย์ควรมีความยาวตามที่ก าหนดในหน้า 10 และหน้า 11 โดยใช้
กระดาษ A4 นักศึกษาต้องจัดท ารายงาน 2 ชุด โดยน าส่งอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของ
นักศึกษา 1 ชุด  พร้อมทั้งถ่ายเอกสารแจกเพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มย่อยด้วย รายงานควรเข้าเล่มและมีปก 
โดยใช้รูปแบบดังนี้ 
 

 
รายงานฉบับท่ี .... 

 
ชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด  

และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง 
Contract Law, Tort Law and Advanced Comparative Law 

 

 
เรื่อง................................................................. 

 
โดย 

รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล 
................................................................ 

 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
สัมมนาเสริมครั้งที่ .... วันที่..........เดือน......................พ.ศ. .... 

ณ ........................................................... 
(ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม) 

 
 
 

ใช้กระดาษธรรมดา ไม่ต้องใช้กระดาษมีกลิ่นหอม 
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รูปแบบของรายงานกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ 
 

การจัดท ารายงานกฎหมายแพ่งเปรียบเทียบชั้นสูงฉบับที่ 1 
 

รายละเอียดของรายงาน แบ่งเป็น สองส่วน  ประกอบด้วย 
 
ส่วนที่ 1 

หน้า 1 ค าน าข้ึนต้นว่า รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง
ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด........................................................ 

   หน้า 2 สารบัญโดยด าเนินการตามแบบฟอร์มเอกสารที่ได้แจกให้แล้ว 
 
ส่วนที่ 2 
 ให้นักศึกษาน าเสนอในลักษณะรายงาน โดยให้มีรายละเอียดในแต่ละบทดังนี้ 
 บทที่ 1  บทน า ให้กล่าวน าถึงการเขียนรายงานในเรื่องนี้ 
 บทที่ 2  ควรเน้นเร่ือง ความหมาย วิวัฒนาการหลกักฎหมาย  ทฤษฎกีฎหมาย 
    ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องทีน่ักศึกษาจะศึกษา 

 
 
 

ทั้งนี้จะต้องเป็นประเด็นทีน่ักศึกษาได้ค้นคว้ามาแล้วมิใช่เป็นลักษณะของการลอกงานของ
ผู้อื่นมาท าไว้ 
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รายงานฉบับที่ 2 
 

 รายงานฉบับที่ 2 เป็นการรายงานต่อจากฉบับที่ 1  
  นักศึกษาต้องน าบทที่ 1 และบทที่ 2 ที่นักศกึษาไดท้ าส่งอาจารย์พร้อมทั้ง
รายงานอาจารย์ประจ ากลุ่มและได้ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจ ากลุ่มโดยถ้ามีข้อ
แก้ไขนักศึกษาต้องแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาด้วยแล้ว และน าบทที่ 1 และ 
ที่ 2 มาศึกษาต่อในรายงานฉบับที่ 2 
 
   รายงานฉบับที ่2 ต้องมีเนื้อหา ต่อจากรายงานฉบับที ่1 โดยตอ้งประกอบดว้ย 3 บท 
คือ  บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้ 
   บทที่ 3 เป็นการอธิบายหลักกฎหมายของเนื้อหาโดยศึกษาจากหลักกฎหมายไทย 
       ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา 
 
   บทที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองที่ท ารายงานโดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย 
       ต่างประเทศ 
 
   บทที่ 5 บทสรุปของการท ารายงาน ว่าหลังจากได้ศึกษา เปรียบเทียบและ 
       วิเคราะห์แล้วมีข้อสรุปจากการท ารายงานนี้อย่างไร ให้น าเสนอเป็นข้ออย่าง 
       ชัดเจน  
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การสัมมนาเสริม 

 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 
40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง จะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษา 

1.  ก าหนดการสัมมนาเสริม 
 ชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบ
ชั้นสูง ได้ก าหนดการสัมมนาเสริม ในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ไว้จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 

การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1  ทั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันที่ 1 
09.00 - 12.00 น.  -  บรรยายสรุปเนื้อหาในหน่วยที่ 1-5 
     โดยวิทยากรประจ ากลุ่มและนักศึกษาพร้อมน าเสนอรายงานฉบับที่ 1 
12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 และสรุปการสัมมนา 
     โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
 
วันที่ 2 
09.00 - 12.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 1 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา 
     โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
 
พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และเวลา  14.30 น. 
 
หมายเหตุ :  ก าหนดการสัมมนาเสริมอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
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การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2  ทั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ต่างจังหวัด และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วันที่ 1 
09.00 - 12.00 น.  -  บรรยายสรุปเนื้อหาในหน่วยที่ 8, 9, 10, 12, 13, 15  
      โดยวิทยากรประจ ากลุ่มและนักศึกษาพร้อมน าเสนอรายงานฉบับที่ 2 
12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 และสรุปการสัมมนา 
       โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
วันที ่2 
09.00 - 12.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  -  น าเสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) และสรุปการสัมมนา 
       โดย วิทยากรประจ ากลุ่ม 
2.สถานที่สัมมนาเสริม 
 ติดตามจาก WEB SITE ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบสถานที่สัมมนาในแต่ละครั้ง 
 
3.  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไนปี้ 
  1.1  การน าเสนอผลงาน  ควรน าเสนอในรูปของ Power Point ที่ไม่ใช้วิธีน าเนื้อหาสาระที่
พิมพ์มาขึ้นเป็น Power Point เพราะขาดประเด็นส าคัญที่ต้องการน าเสนอ ทั้งนี้ผู้น าเสนอต้องซักซ้อมวิธีการ
น าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการน าเสนอเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการ
น าเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที ทั้งนี้ให้รักษาเวลาโดยเคร่งครัด 
  1.2  การตอบประเด็นค าถาม อาจคาดเดาค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษา และ
ซักซ้อมค าตอบไว้ล่วงหน้า 
  1.3  นักศึกษาในห้องต้องเตรียมค าถามเพ่ือสอบถามนักศึกษาที่น าเสนอรายงาน คนละ  
1 ค าถามเป็นอย่างน้อยผู้ตอบควรตอบให้ตรงประเด็น 
 2.  การเตรียมสื่อเพ่ือประกอบการน าเสนอควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 
  2.1  รายงานจัดท าเป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้สอน พร้อมถ่ายเอกสารแจกเพ่ือนนักศึกษาใน
วันน าเสนอรายงาน 
  2.2  น าเสนอผลงานทางโปรแกรมส าเร็จรูป (Power Point) หรือการน าเสนอโดยแผ่นใส
หรือแผ่นทึบ (ถ้ามี) 
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การประเมินผลการศึกษา 
 
 นักศึกษาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน  
  

คะแนนการจัดท ารายงาน การน าเสนอรายงาน และการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ดังนี้ 
 1.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 1     20 คะแนน 
 2.  การจัดท าและการน าเสนอรายงานฉบับที่ 2     20 คะแนน 
 3.  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา      60  คะแนน 
      รวม   100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 


