
 
 

ตารางบรรยาย กม 7101 , กม7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง  
  อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.เกียรติพร  อ ำไพ (21 ชั่วโมง) / ศ.ดร.พินัย  ณ  นคร (15 ชั่วโมง) 

 / ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ (9 ชัว่โมง) 
ประจ าภาค 1/2565 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 (ธุรกิจ+วิชาชีพ) , รุ่นที่ 18 (ธุรกิจ+เอกชน) 

คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 
อำทิตย์ที่ 14 ส.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

หลักกฎหมำยสัญญำในระบบกฎหมำยคอมมอนลอว์: 
กำรเกิดสัญญำและกำรบังคับสญัญำ 
(เปรียบกับหลักกฎหมำยสัญญำของไทย) 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร  

2 
อำทิตย์ที่ 21 ส.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

หลักกฎหมำยสัญญำในระบบกฎหมำยคอมมอนลอว์: 
กำรคุ้มครองเจตนำจำกปัจจัยซึง่ท ำให้เจตนำเสื่อมเสียไป (เปรียบกับ
หลักกฎหมำยสัญญำของไทย) 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร  

3 
อำทิตย์ที่ 28 ส.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

หลักกฎหมำยสัญญำในระบบกฎหมำยคอมมอนลอว์: 
กำรหลุดพ้นควำมรับผิดจำกเหตุกำรณ์อันไม่อำจคำดหมำย กำรผิด
สัญญำ และทำงเยียวยำ (Remedies) จำกกำรผิดสัญญำ (เปรยีบกับ
หลักกฎหมำยสัญญำของไทย) 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร  

4 
อำทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
2016 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร  

5 
อำทิตย์ที่ 11 ก.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. หลักกฎหมำยเก่ียวกับข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมเชิงเปรียบเทียบ ศ.ดร.พินัย ณ นคร  

6 
อำทิตย์ที่ 18 ก.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. รอกำรยืนยัน ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ  

7 
อำทิตย์ที่ 25 ก.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. นิติเศรษฐศำสตร์กับกฎหมำยลกัษณะสัญญำ และละเมิด ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ  

8 
อำทิตย์ที่ 2 ต.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

กรณีศึกษำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองค์กรธุรกิจกับกำรฟ้องคดี
ข้ำมพรมแดน 

ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ  

9 
อำทิตย์ที่ 9 ต.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. ระบบสญัญำเดี่ยวและระบบสัญญำคู่ ผศ.ดร.เกียรติพร อ ำไพ  

ไม่มีกำรเรียนกำรสอนในวนัที่ 15-16 ตุลำคม 2565 

10 
อำทิตย์ที่ 23 ต.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. หลักควำมรับผิดก่อนสัญญำเกิด ผศ.ดร.เกียรติพร อ ำไพ  

11 
อำทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65 
09:00 – 12.00 น. 

แนวคิดพื้นฐำนและทฤษฎีกฎหมำยละเมิดเปรียบเทียบในระบบ Civil 
Law 

ผศ.ดร.เกียรติพร อ ำไพ  

12 
อำทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

แนวคิดและทฤษฎีกฎหมำยในกำรก ำหนดค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ และ
กำรลงโทษทำงแพง่ 

ผศ.ดร.เกียรติพร อ ำไพ  

13 
อำทิตย์ที่ 13 พ.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. 

ควำมประมำทเลินเล่อในคดลีะเมิดและหลักควำมยนิยอมไม่เปน็
ละเมิด 

ผศ.ดร.เกียรติพร อ ำไพ  

14 
อำทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. กำรฟ้องคดีละเมิดแบบกลุ่ม ผศ.ดร.เกียรติพร อ ำไพ  

15 
อำทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65 
09:00 – 12.00 น. สัมมนำปัญหำละเมิดร่วมสมัย ผศ.ดร.เกียรติพร อ ำไพ  

Update 8/6/65 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 
 



 
 
 
 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ศ.ดร.พินัย ณ นคร (35 คะแนน)  
1. รำยงำน take home exam ก ำหนดภำยหลัง 35 คะแนน 
ผศ.ดร.เกียรติพร อ าไพ (35 คะแนน)  
1. รำยงำนและอภิปรำยใน
ห้องเรียน 

ก ำหนดภำยหลัง ก ำหนดภำยหลัง 35 คะแนน 

ผศ.ดร.ธทีัต ชวิศจินดา (30 คะแนน)  

1. รำยงำนและอภิปรำยใน
ห้องเรียน 

ก ำหนดภำยหลัง ก ำหนดภำยหลัง  30 คะแนน 

 
 


