
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา               คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  

 LW 316 กฎหมายลกัษณะครอบครัว 

2. จํานวนหน่วยกติ   

 3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรปริญญาตรี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สาํราญ 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1-2559 สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

1 มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาหลกักฎหมายลกัษณะครอบครัว การหมั้น การสมรส ความเป็นโมฆะของ 

การสมรส ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา ทรัพยสิ์นระหวา่งสามีภรรยา บิดามารดากบับุตร สิทธิหนา้ท่ี 

ของบิดามารดาและบุตร บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเล้ียงดู 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษารู้ถึงนิติสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงชายในสถานะเป็นสามีภรรยาโดยชอบดว้ยกฎหาย สิทธิ

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการเป็นสามีภรรยา สิทธิหนา้ท่ีระหวา่งบิดามารดาท่ีมีต่อบุตร 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

หลกักฎหมายลกัษณะครอบครัว การหมั้น การสมรส ความเป็นโมฆะของการสมรส ความสัมพนัธ์

ระหวา่งสามีภรรยา ทรัพยสิ์นระหวา่งสามีภรรยา บิดามารดากบับุตร สิทธิหนา้ท่ีของบิดามารดาและบุตรความ

ปกครอง บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเล้ียงดู 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

     รวม 45 ชัว่โมง 

 

    10 ชัว่โมง 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

สัปดาห์ละ 6 ชัว่โมง 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

 1. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์ยดึมัน่เชิดชูระบอบประชาธิปไตย 

1.2 วธีิการสอน  

 1. กาํหนดในรายวชิามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

 2. มอบหมายใหมี้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

1.3 วธีิการประเมินผล 

1. ดูผลงานจากการนาํเสนอรายงานในการมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสังเกต

พฤติกรรม 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

1. มีความรู้ทางกฎหมายภาคทฤษฎีอยา่งเป็นระบบ และทนัสมยั 

2.2 วธีิการสอน 

1. มีการสอนในชั้นเรียน และ/หรือ คน้ควา้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 

2.3 วธีิการประเมินผล 

 1. พิจารณาจากผลการสอบ การทาํรายงาน และ/หรือ อภิปายในชั้นเรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

             1. มีความสามารถในการสืบคน้ รวบรวม ศึกษา ตีความ วเิคราะห์ และสังเคราะห์ ทฤษฎีของกฎหมาย 

     และบทบญัญติัของกฎหมาย 

             2. มีความสามารถนาํความรู้ดา้นนิติศาสตร์มาปรับใชก้บัสถานการณ์จริงอยา่งถูกตอ้ง 
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3.2 วธีิการสอน 

             1. มอบหมายงานกลุ่มใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกชั้นเรียน 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 1. ประเมินจากผลงานการวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายของนกัศึกษา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1. มีการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งตนเองกบับุคคลอ่ืน 

4.2 วธีิการสอน 

              1. มอบหมายนกัศึกษาใหท้าํงานเป็นกลุ่ม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 1. ประเมินจากผลงานของนกัศึกษา 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

             1. มีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทเ์ฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 

  1. มอบหมายใหน้กัศึกษาส่ือสาร คน้ควา้ และเรียนจากระบบ UTCC Hybrid Learning System 

และระบบออนไลน์ 

5.3 วธีิการประเมินผล 

1. มอบหมายใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้หาขอ้มูล จดัทาํ และนาํเสนอผลงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 ความเป็นมาของกฎหมาย

ครอบครัว  

สัญญาหมั้น 

 

    3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

2 เง่ือนไขสัญญาหมั้น 

แบบของสัญญาหมั้น  

ผลของสัญญาหมั้น 

 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

3 ผลของการหมั้น(ต่อ) 

การเรียกค่าทดแทนในกรณี

ผดิสัญญาหมั้น 

 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

4 การสมรส 

แบบของการสมรส 

เง่ือนไขการสมรส 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

5 ความเป็นโมฆะของการ

สมรส 

ผลของการสมรสท่ีตกเป็น

โมฆะ 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

6 การเพิกถอนการสมรส 

ผลของคาํพิพากษาเพิกถอน

การสมรส 

 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

7 การสม รสในพ ฤติการณ์

พิ เศษ และการสมรสใน

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ค น ท่ี มี

สัญชาติไทย 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

 สอบกลางภาค    

 

8 การส้ินสุดการสมรส 

การหยา่ขาดจากการสมรส 

3 บรรยาย 

ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม

แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

9 การส้ินสุดการสมรส 

การหยา่ขาดจากการสมรส 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

10 ทรัพย์สินระหว่างสามีและ

ภรรยา 

 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

11 ทรัพย์สินระหว่างสามีและ

ภรรยา(ต่อ) 

 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

12 หน้ีสินของสามีภรรยา 

การแยกสินสมรส 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

13 ความเป็นบุตรท่ีชอบด้วย

กฎหมาย 

 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

14 บุตรนอกสมรส 

 

 

3 •บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

15 การรับบุตรบุญธรรม 

 

 

3 

 

•บรรยาย 

•ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามและร่วม    

  แสดงความคิดเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สาํราญ 

 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์

ที่) 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

 
 

 

ทดสอบระหวา่งภาค 

แสดงความคิดเห็น 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

 

 

30 % 

10 % 

           30 % 

           30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

 แนะนาํใหน้กัศึกษาอ่านคาํบรรยายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยครอบครัว ไม่จาํกดัผูเ้ขียน

เพราะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวชิาน้ีทั้งนั้น 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

คน้ควา้คาํพิพากษาศาลฎีกาจากอินเทอร์เน็ต 

คน้ควา้หาขอ้มูลการทาํรายงานจากอินเทอร์เน็ต 

รายงานการวิจยั เร่ือง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนคาํนาํหน้านาม และช่ือสกุลของหญิงซ่ีง

สมรสแลว้ 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

บทความเก่ียวกบักฎหมายลกัษณะครอบครัวในเร่ืองต่าง ๆ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  

นกัศึกษาเขา้ระบบเพื่อประเมินผูส้อน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

ดูผลการเรียนของนกัศึกษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

ปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษาในรุ่นต่อไป   

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

ใหก้รรมการประเมินผลการศึกษาตรวจสอบการใหค้ะแนนและการตดัเกรด  

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

นาํขอ้คิดเห็นจากขอ้ 1 ขอ้ 2 มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและขอ้สอบใหเ้หมาะสมมากข้ึน 

นาํเน้ือหาและกรณีศึกษาท่ีทนัสมยัมาปรับปรุงแผนการสอน 
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