
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

 LW207 กฎหมายลกัษณะหนี (กลุ่ม ) 

2. จํานวนหน่วยกติ   

 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารยด์ร.วีณา อนุสรณ์เสนา 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 ภาคการศึกษาที /  สําหรับนกัศึกษาชนัปีที  ขึนไป 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

8. สถานทเีรียน    

  

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

  สิงหาคม  
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือให้นักศึกษามีความรู้และความเขา้ใจหลกัการ ทฤษฎี และเหตุผลเบืองหลงัของหลักกฎหมาย

ลกัษณะหนี ซึงเป็นหลกักฎหมายพืนฐานของกฎหมายเอกเทศสัญญาทุกชนิด ซึงเมือนกัศึกษามีความเขา้ใจใน

กฎหมายลกัษณะหนี นกัศึกษาจะสามารถนาํไปปรับใชก้บักฎหมายแพ่งพืนฐานทวัไปได ้

  

 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพือให้นกัศึกษามีความรู้และมีความเขา้ใจถึงสาระสําคญั หลักการ ทฤษฎีของกฎหมายลักษณะ

หนี 

2. เพือใหน้กัศึกษาสามารถนาํหลกักฎหมายทีสําคญัไปปรับใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 

3. เพือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาทีเกดขึน และนําไปปรับใชไ้ด ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
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1. คาํอธิบายรายวชิา  

 หลกัพืนฐานของกฎหมายลกัษณะหนีและความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนีและลูกหนีอนัประกอบดว้ย

วตัถุแห่งหนี ผลแห่งหนี การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงบัหนี การชาํระหนี การปลดหนี การหกักลบลบหนี 

การแปลงหนีใหม่และหนีเกลือนกลืนกนั 

 

 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

รวม   ชวัโมง 

(3 ชวัโมง*16 สัปดาห์) 

 

 

 

ส อ น เส ริ ม ต า ม ค ว า ม

จาํเป็นหรือความตอ้งการ

ของนกัศึกษา 

- - 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

ประมาณ  ชวัโมงต่อสัปดาห์ โดยระบุวนัเวลาไวใ้นประกาศหน้าห้องพกัอาจารย ์และแจง้ให้นักศึกษา

ทราบในชวัโมงแรกของการสอน และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 
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หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

  . สามารถเรียนรู้และจาํแนกปัญหาดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ ความซือสัตยสุ์จริต โดยมีการ 

      สอดแทรกเขา้ในเนือหาวิชา เช่น ความสุจริตทีลูกหนีและเจา้หนีตอ้งพึงมีต่อกนัในการกู้ยืม หรือ

ชาํระหนี 

2. เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น รวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์ององคก์รและสังคมโดย

ไม่มีการเลือกปฏิบติั 

    

 

1.2 วิธีการสอน  

มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน การเล่าเหตุการณจ์ริงทีเกียวกบักฎหมายลกัษณะหนี

และการอภิปรายหนา้ชนัเรียน  

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

. ประเมินจากการเขา้ชนัเรียนอยา่งสมาํเสมอและการทาํแบบฝึกหดัทุกครังเพือวดัความรู้ความเขา้ใจ

ในสิงทีไดเ้รียนไปทา้ยชวัโมง 

2. ประเมินจากการทาํรายงานทีไดรั้บมอบหมายอยา่งตรงเวลาและมีประสิทธิภาพ 

. ประเมินผลจากการอภิปรายและมีส่วนร่วมในชนัเรียน 

. ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในหอ้งเรียน 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

 . นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในความสําคญัของกฎหมายลกัษณะหนี 

 2. นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในสิทธิและหนา้ทีของเจา้หนีและลูกหนีทีมีต่อกนัรวมถึง

บุคคลภายนอกทีเกียวขอ้ง 
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3. นกัศึกษามคีวามรู้ ความเขา้ใจในการทีจะประยกุตต์วับทกฎหมายลกัษณะหนีเพือใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัและสามารถนาํไปเป็นประโยชน์ต่อหนา้ทกีารงานในอนาคตได ้

 

2.2 วิธีการสอน 

 . การบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาในชนัเรียน 

. การเรียนรู้จากกรณีตวัอยา่ง 

. การอภิปรายร่วมกนัในชนัเรียน 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 . ประเมินผลจากการเขา้หอ้งเรียนและมส่ีวนร่วมในชนัเรียนอยา่งสมาํเสมอ 

              . ประเมินผลจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ทีมกีารใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

.สามารถสืบคน้ รวมรวม ศึกษา ตีความ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นกฎหมาย ตลอดจนเสนอ    

                          ทางออกทีดีของปัญหาทีเกิดขึน  

2. สามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปวิเคราะห์และปรับใชก้บัสถานการณ์จริงได ้ 

 

      3.2 วิธีการสอน 

1.  การเรียนรู้จากการวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งและเหตุการณ์จริงทีเกิดขนึ 

2. การมอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชนัเรียน 

3. การจดักิจกรรมใหน้ักศึกษาแสดงความคดิเห็นหรือแก้ปัญหากฎหมายเป็นกลุ่ม 

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 . ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 
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            2. ประเมินจากคาํตอบขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ ทงัการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

.    สามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานทีไดรั้บมอบหมาย ทาํงานร่วมกบัผูอื้น และมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 

.     เสริมสร้างและพฒันาการมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีกบัผูอื้น และสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอืนใน

สังคม โดยการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสังคมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา 

.    มีภาวการณ์เป็นผูน้าํ และผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และเรียนรู้ในการประสานความ

ขดัแยง้ทีเกิดขึนในระหว่างการทาํงานได ้

4.2 วิธีการสอน 

1. กาํหนดใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิมเติมนอกหอ้งเรียน 

2. มอบหมายให้ร่วมกนัอภิปรายในชนัเรียน 

3. ให้มีส่วนร่วมในหอ้งเรียนและแบ่งปันความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและการวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งในชนั

เรียน 

2. ประเมินจากการร่วมอภิปรายในชนัเรียน 

3. สังเกตพฤติกรรมจากการแสดงความคดิเห็นในหอ้งเรียน 

 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษากฎหมายในการสือสารกบัผูอ้ืนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสือสารและคน้ควา้ขอ้มูล 

 

5.2 วิธีการสอน 
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1. มอบหมายให้นกัศึกษาสือสาร คน้ควา้ขอ้มูลทาง Internet 

2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายลกัษณะหนีในการเรียนการสอน 

3. ใช ้Ipad เป็นสือหลกัในการเรียนการสอน 

 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดั 

2. ประเมนิผลจากการสอบขอ้เขียน 

3. ประเมินผลจากการถาม QUIZ โดยตอบปากเปล่าหลงัชนัเรียน 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

ตารางการบรรยาย / ปฏบัิตกิาร (Lecture – Lab Timetable) 

สัปดาห์ท ี จํานวนชัวโมง หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ กจิกรรม/สือการสอน 

1  บทเบืองตน้กฎหมายลกัษณะหนี/ความหมาย 

องคป์ระกอบ บ่อเกิดแห่งหนี 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

  วตัถุแห่งหนี 

 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

  การชาํระหนีตกเป็นพน้วิสัย/ ความสาํคญัของ

กาํหนดเวลาชาํระหนี 

 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

  การผดินดั/ ผลของการผิดนดั/ การบงัคบัชาํระหนี 

ทรัพยซึ์งอยูใ่นบงัคบัแห่งการชาํระหนี 

 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

  การระงบัแห่งหนี การชาํระหนี การวางทรัพยเ์พือการ

ชาํระหนี  

การปลดหนี 

 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

  การระงบัแห่งหนี (ต่อ) การหกักลบลบหนี การแปลง

หนีใหม่ หนีเกลือนกลืนกนั 

 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหดั 

  ผลพิเศษแห่งหนี หลกัเกณฑแ์ละขอบเขตของสิทธิยึด

หน่วง หนา้ทีของผูท้รงสิทธิยดึหน่วง ความระงบัแห่ง

สิทธิยดึหน่วง 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

  สิทธิยดึหน่วง (ตอ่) บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที จํานวนชัวโมง หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ กจิกรรม/สือการสอน 

10  บุริมสิทธิ ลกัษณะทวัไป ประเภทของบุริมสิทธิ ลาํดบั

และผลแห่งบุริมสิทธิ 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

11  บุริมสิทธิ (ต่อ) บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

2  การใชสิ้ทธิเรียกร้องของลูกหนี หลกัเกณฑข์องการใช้

สิทธิเรียกร้อง ขอบเขตและผลของการใชสิ้ทธิเรียกร้อง 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

3  การเพิกถอนการฉอ้ฉล หลกัเกณฑ ์วิธีการและผลของ

การเพิกถอนการฉอ้ฉล 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

4  การโอนสิทธิเรียกร้อง สิทธิเรียกร้องอนัมิอาจโอน

ให้แก่กนัได ้ผลและวธีิการโอนสิทธิเรียกรอ้ง 

การโอนสิทธิเรียกร้องหลายรายเกียวกบัสิทธิเรียกร้อง

เดียวกนั 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

5  การรับช่วงสิทธิ ความทวัไป ลกัษณะของการรับช่วง

สิทธิ ผลและประโยชน์ของการรับช่วงสิทธิ 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

6  การรับช่วงสิทธิ (ต่อ) การรับช่วงทรัพย ์ลกัษณะและผล

ของการรับช่วงทรัพย ์

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

17 3 ลูกหนีเจา้หนีหลายคน หนีทีแบ่งกนัชาํระได ้หนีทีแบ่ง

กนัชาํระไม่ได ้หนีร่วม ลูกหนีร่วม เจา้หนีร่วมและสรุป

กฎหมายลกัษณะหนี 

บรรยาย/ ถามตอบ/

แบบฝึกหัด 

18 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ท ี 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธิีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

1 

 

2.2.3.1 

 

การมีส่วนร่วมในชนัเรียน การเขา้

หอ้งเรียนสมาํเสมอ/การเสนอ

ความคิดเห็นในหอ้งเรียน/การทาํ

แบบฝึกหดัทา้ยชวัโมงทุกครัง

หลงัการสอน 

1-16 40 

2 2.2.3.2 การทาํทดสอบระหวา่งภาค 8  

3 

2.2.3.2 

 

 

สอบปลายภาค 17  

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

      . ศ. โสภณ รัตนากร, คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะหนี, พิมพค์รังที , สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ, 2553 

      . รศ. ดร. ศนันทก์รณ์ (จาํปี) โสตถิพนัธุ,์ คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะหนี (ผลแห่งหนี), 2555 

      . รศ. อรพรรณ พฒันา, คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะหนี, พิมพค์รังที , สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2553 

 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

        เวบ็ไซตค์น้คาํพิพากษาฎีกา http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp 
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หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1. ในครังแรกของการสอนผูส้อนจะอธิบายใหน้ักศึกษาเขา้ใจถึงขอบเขตการเรียนการสอน และ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

2. ให้นกัศึกษาประเมินการสอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวิทยาลยั 

3. สอบถามนักศึกษาทุกครังหลงัเลิกเรียนว่า วนันีผูส้อนสอนเป็นอย่างไร เช่นสอนเร็วเกินไป

หรือไม่ นกัศึกษามีความเขา้ใจในเนือหาทีสอนเพียงใด นอกจากนียงัมีการทาํแบบฝึกหัดสันๆ 

เพือใหน้กัศึกษาตอบเพือทบทวนความเขา้ใจทา้ยชวัโมง 

 

 

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

    ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง โดยผ่านการทาํ Quiz ว่านกัศึกษาเขา้ใจสิงทีสอนไปหรือไม่ในระยะสัน      

    ส่วนในระยะสุดทา้ย คือ การดูผลการเรียนของนกัศึกษา 

 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

ผูส้อนจะนาํเอาความคิดเห็นทีไดห้ลงัจากสอบถามนกัศึกษาหลงัเลิกเรียน แลว้นําไปปรับปรุงในครัง 

ต่อไป และนาํผลการประเมินการสอนของนกัศึกษาทีทาํผา่นระบบ On line ของทางมหาวิทยาลยัไปประมวล 

สรุปปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแขง็เพือไปปรับปรุงรายวิชาในครังต่อไป 

 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

มีเกณฑม์าตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผูเ้ลือกขอ้สอบ รวมทงัมี 

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนรายวิชา ก่อนส่งใหค้ณะกรรมการมาตรฐานวิชาการพิจารณา

รับรอง 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ผูส้อนจะไดน้ําขอ้คิดเห็นของนกัศึกษามาประมวล เพือปรับปรุงการเรียนการสอน ทงัดา้นเนือหา  

และวิธีการเรียนการสอน โดยผลการประเมินสามารถจะนําไปใชเ้พือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบันกัศึกษาในรุ่นต่อไป 

 

 

 


