
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา LW206  กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น (กลุ่ม ) 

2. จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน     อาจารย ์ด.ร.ศิริญญา ดุสิตนานนท ์

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน    ภาคปลาย-  สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี    ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี   ไม่มี 

8. สถานทเีรียน   หอ้ง 11702 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด   5 มกราคม 2559 

 

 

 

หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกักฎหมายลกัษณะทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น การไดม้าซึง

กรรมสิทธิ แดนแห่งกรรมสิทธิ การใชก้รรมสิทธิ กรรมสิทธิรวม ทรัพยสิ์นต่างๆ สิทธิครอบครอง ภาระจํา

ยอม และหลกัเกณฑท์างกฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้ง 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจถึงความสําคญัของการไดม้า การใช ้และครอบครองเกียวกบั
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กรรมสิทธิในทรัพยสิ์น รวมทงัสิทธิหนา้ทขีองบุคคลทีเกียวขอ้ง 

 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

 หลักกฎหมายเกียวกับทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น การได้มาซึงกรรมสิทธิ แดนแห่งกรรมสิทธิ การใช้

กรรมสิทธิ กรรมสิทธิรวม ทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ สิทธิครอบครอง ภาระจาํยอม และหลกัเกณฑท์างกฎหมาย

อืนๆทีเกียวขอ้ง 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

42 ชวัโมง 

(3 ชวัโมง x 14 

สัปดาห์) 

- 3 ชวัโมง 

(1.5 ชวัโมง x 2 สัปดาห์) 

- 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชวัโมง โดยระบุวนัและเวลาไวใ้นประกาศหนา้หอ้งพกัอาจารย ์

 

 

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 
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  1) เนน้ให้นกัศึกษาตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซือสัตยสุ์จริต ต่อตอนเองและสังคม และ

ตอ้งยดึมนัในจรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2)  ปลูกฝังใหน้ักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืนไม่เลือกปฏิบติั รวมทงัเคารพใน

คุณค่าและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

3)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ

องคก์รและสังคมไม่เลือกปฏิบติั  

 

1.2 วิธีการสอน  

1)  กาํหนดในรายวิชาใหมี้การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

2)  มอบหมายใหท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมาํเสมอ 

3)  ประเมินจากการส่งงานและผลงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

1)  เนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ทางกฎหมายลกัษณะทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นในภาคทฤษฎีอย่างเป็นระบบ 

และทนัต่อเหตกุารณ ์

 

2.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 
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2)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

1)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาคิดอยา่งเป็นระบบ สมเหตุสมผล และเป็นวิทยาศาสตร์ 

2)  เนน้ให้นกัศึกษาสืบคน้ รวบรวม ศกึษา ตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีของกฎหมาย

ทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น โดยเฉพาะอยา่งยงิสิทธิต่างๆทีเกียวขอ้งกบัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น 

3)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้เกียวกบักฎหมายทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นมาปรับใชก้บั

สถานการณ์จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4) กระตุน้ใหน้ักศกึษาฝึกใชท้กัษะในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาทางกฎหมายใหก้บับุคคลอืนได ้

 

3.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

1)  สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานทีไดร้ับมอบหมาย 

2)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสรา้งความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างตนเองและบุคคลอืน 

3)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเองและปรับตวัให้เขา้กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขนึใน
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สังคม 

4)  ฝึกใหน้กัศกึษามีความเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ 

 

4.2 วิธีการสอน 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากวิธีการและผลงานทีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

  

 

. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

1)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาใชภ้าษาไทยในการสือสารกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  เนน้ใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัท์เฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสือสารและคน้ควา้หาขอ้มูล 

 

5.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 บททวัไปของกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์น 

- ความหมายและประเภทของทรัพยสิ์น 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

2 การไดม้าซึงทรัพยสิทธิ 

- โดยผลของกฎหมาย 

- โดยผลของนิติกรรม 

- โดยทางอืนนอกจากนิติกรรม 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

3 การไดม้าซึงทรัพยสิทธิ (ต่อ) 

- โดยผลของกฎหมาย 

- โดยผลของนิติกรรม 

- โดยทางอืนนอกจากนิติกรรม 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

4 การเรียกร้องสังหาริมทรัพย ์เดียวกันตา ม        

ม. 1303 และสาธารณสมบติัของแผ่นดินตาม

ม. 1300, 1301 และ 1302 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

5 หลกัเกณฑเ์กียวกบักรรมสิทธิ 

- การไดก้รรมสิทธิ 

- ขอ้ยกเวน้ของส่วนควบ 

- การปลูกโรงเรือนรุกลาํ 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

6 หลกัเกณฑเ์กียวกบั 

- การเอาสังหาริมทรัพยข์องผูอื้นมารวมเป็น

ส่วนควบ 

- การเอาสัมภาระของผูอื้นมาทาํเป็นสิ งของ

ใหม่ 

- การไดส้◌ังหาริมทรัพยไ์ม่มีเจา้ของ 

 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

7 ทบทวนก่อนสอบกลางภาค  อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

8 การไดท้รัพยสิ์นในพฤติการณ์พิเศษ 3 อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

9 กรรมสิทธิ แดนกรรมสิทธิ และขอ้จาํกดัสิทธิ

ของเจา้ของกรรมสิทธิ 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

10 กรรมสิทธิรวม แดนกรรมสิทธิ และขอ้จาํกดั

สิทธิของเจา้ของกรรมสิทธิ 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

11 หลักเกณฑ์เกียวกบักรรมสิทธิรวม และสิทธิ

ครอบครอง 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

12 หลกัเกณฑเ์กียวกบัการครอบครองปรปักษ ์ 3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

13 หลกัเกณฑ์เกียวกบัการภาระจาํยอม สิทธิเก็บ

กิน สิทธิเหนือพืนดิน สิทธิอาศยั และภาระติด

พนัในอสังหาริมทรัพย ์ 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

14 หลกัเกณฑ์เกียวกบัการภาระจาํยอม สิทธิเก็บ

กิน สิทธิเหนือพืนดิน สิทธิอาศยั และภาระติด

พนัในอสังหาริมทรัพย ์(ต่อ) 

3 อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

5 รายงาน/ทบทวนก่อนสอบปลายภาค 3 รายงาน/อภิปราย อ.ด.ร.ศิริญญา 

ดุสิตนานนท ์

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี 

 

ผลการ

เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ (สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของ

การประเมนิผล 

 

1 2.1, 4.1, 5.1 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 2-15 S/U 
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กิจกรรม

ท ี 

 

ผลการ

เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ (สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของ

การประเมนิผล 

 

หอ้งเรียน 

2 1.1 การทาํแบบทดสอบในหอ้งเรียน 2-7 5% 

3 3.1 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอก

หอ้งเรียน 

8-14 5% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะทรัพย ์โดย หม่อมราชวงศเ์สนีย ์ปราโมช 

 คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะทรัพย ์โดย ศาสตราจารยบ์ญัญติั สุชีวะ 

 คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยทรัพยสิ์น โดย ผูช่้วยศาตราจารยม์านิตย ์จุมปา 

 Powerpoint Presentation โดย อ.ด.ร.ศิริญญา ดุสิตนานนท ์

 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

 ข่าวและขอ้เท็จจริงหรือคดีความทีน่าสนใจ 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 คน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมจาก Internet 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 ส่งเสริมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการพฒันา
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รายวิชาผ่านระบบประเมิน Online 

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 อาจารยผู์ส้อนประเมินการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศึกษา และทาํรายงาน

สรุปพฒันาการนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  

 ประมวลความคดิเห็นของนกัศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพือหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข 

 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันักศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

 มีเกณฑม์าตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) เป็นผูต้รวจ

รับรองผลสัมฤทธิของนกัศึกษา 

 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนในรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาการพิจารณา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 นาํขอ้คิดเห็นจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาประมวล เพือการปรับปรุงการเรียนการสอน ทงัในดา้น

เนือหา และวิธีการเรียนการสอนใหดี้ยงิขึน 

 


