
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา               คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

 LW 316 กฎหมายลกัษณะครอบครัว 

2. จํานวนหน่วยกติ   

 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 รองศาสตราจารยณ์ชัพงษ ์สําราญ 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 ภาคการศึกษาที 1 / 2558  สําหรับนักศึกษาชนัปีที 3 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

8. สถานทเีรียน    

 หอ้งเรียน 5401 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

1 สิงหาคม 2558 
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาหลกักฎหมายลกัษณะครอบครัว การหมนั การสมรส ความเป็นโมฆะของ 

การสมรส ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยา ทรัพยสิ์นระหว่างสามีภรรยา บิดามารดากบับุตร สิทธิหนา้ที 

ของบิดามารดาและบุตร บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลียงดู 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพือใหน้กัศึกษารู้ถึงนิตสิัมพนัธ์ระหว่างหญิงชายในสถานะเป็นสามีภรรยาโดยชอบดว้ยกฎหาย สิทธิ

หนา้ทีทีเกียวกบัการเป็นสามีภรรยา สิทธิหนา้ทีระหว่างบิดามารดาทีมีต่อบุตร 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

หลกักฎหมายลกัษณะครอบครัว การหมนั การสมรส ความเป็นโมฆะของการสมรส ความสัมพนัธ์

ระหว่างสามีภรรยา ทรัพยสิ์นระหว่างสามีภรรยา บิดามารดากบับุตร สิทธิหนา้ทีของบิดามารดาและบุตรความ

ปกครอง บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลียงดู 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

     รวม 45 ชวัโมง 

 

 

 

 

    10 ชวัโมง 
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3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

สัปดาห์ละ 6 ชวัโมง 

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

 1. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นไม่เลือกปฏิบติั รวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์ยึดมนัเชิดชูระบอบประชาธิปไตย 

1.2 วิธีการสอน  

 1. กาํหนดในรายวิชามีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

 2. มอบหมายใหมี้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ดูผลงานจากการนําเสนอรายงานในการมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมทงัสังเกต

พฤติกรรม 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

1. มีความรู้ทางกฎหมายภาคทฤษฎีอยา่งเป็นระบบ และทนัสมยั 

2.2 วิธีการสอน 

1. มีการสอนในชนัเรียน และ/หรือ คน้ควา้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 1. พิจารณาจากผลการสอบ การทาํรายงาน และ/หรือ อภิปายในชนัเรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

             1. มีความสามารถในการสืบคน้ รวบรวม ศกึษา ตคีวาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ทฤษฎีของกฎหมาย 
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     และบทบญัญติัของกฎหมาย 

             2. มีความสามารถนาํความรู้ดา้นนิติศาสตร์มาปรับใชก้บัสถานการณ์จริงอยา่งถูกตอ้ง 

3.2 วิธีการสอน 

             1. มอบหมายงานกลุ่มให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกชนัเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากผลงานการวิเคราะห์ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายของนกัศึกษา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

1. มีการเสริมสร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างตนเองกบับุคคลอืน 

4.2 วิธีการสอน 

              1. มอบหมายนกัศึกษาใหท้าํงานเป็นกลุ่ม 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากผลงานของนกัศึกษา 

 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

             1. มีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทเ์ฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

  1. มอบหมายให้นกัศึกษาสือสาร คน้ควา้ และเรียนจากระบบ UTCC Hybrid Learning System 

และระบบออนไลน์ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1. มอบหมายให้นกัศึกษาใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้หาขอ้มูล จดัทาํ และนาํเสนอผลงาน 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 ความเป็นมาของกฎหมาย

ครอบครัว  

สัญญาหมนั 

 

    3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

2 เงือนไขสัญญาหมนั 

แบบของสัญญาหมนั  

ผลของสัญญาหมนั 

 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

3 ผลของการหมนั(ต่อ) 

การเรียกค่าทดแทนในกรณี

ผดิสัญญาหมนั 

 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

4 การสมรส 

แบบของการสมรส 

เงือนไขการสมรส 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

5 ความเป็ นโมฆะของกา ร

สมรส 

ผลของการสมรสทีตกเป็น

โมฆะ 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

6 การเพิกถอนการสมรส 

ผลของคาํพิพากษาเพิกถอน

การสมรส 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

 

7 กา รสมรสในพ ฤติการณ์

พิ เศษ  แ ละก ารสม รส ใน

ต่ า งป ระ เท ศ ข อ งค น ที มี

สัญชาติไทย 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ ์สําราญ 

 สอบกลางภาค    

 

8 การสินสุดการสมรส 

การหย่าขาดจากการสมรส 

 บรรยาย 

ให้นกัศึกษาตอบคาํถามและร่วม

แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

9 การสิ นสุดการสมรส 

การหย่าขาดจากการสมรส 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

10 ทรัพยสิ์นระหว่างสามีและ

ภรรยา 

 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

11 ทรัพยสิ์นระหว่างสามีและ

ภรรยา(ต่อ) 

 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

12 หนีสินของสามีภรรยา 

การแยกสินสมรส 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

13 ความเป็นบุตรทีชอบด้วย

กฎหมาย 

 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

14 บุตรนอกสมรส 

 

 

3 •บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

15 การรับบุตรบุญธรรม 
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•บรรยาย 

•ให้นกัศกึษาตอบคาํถามและร่วม   

  แสดงความคดิเห็น 

รศ.ณชัพงษ์ สําราญ 

 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที  

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ (สัปดาห์

ท)ี 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

 
 

 

ทดสอบระหว่างภาค 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

 

 

40 % 

30 % 

           30 % 

 

 

 

 

   

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 

 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

 แนะนาํใหน้ักศึกษาอ่านคาํบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว่์าดว้ยครอบครัว ไม่จาํกดัผูเ้ขียน

เพราะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชานีทงันนั 
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. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

คน้ควา้คาํพิพากษาศาลฎีกาจากอินเทอร์เน็ต 

คน้ควา้หาขอ้มูลการทาํรายงานจากอินเทอร์เน็ต 

 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

บทความเกียวกบักฎหมายลกัษณะครอบครัวในเรืองตา่ง ๆ  

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

นกัศึกษาเขา้ระบบเพือประเมินผูส้อน 

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน  

ดูผลการเรียนของนกัศึกษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

ปรับปรุงเนือหาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษาในรุ่นต่อไป   

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

ให้กรรมการประเมินผลการศึกษาตรวจสอบการใหค้ะแนนและการตดัเกรด  

 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

นาํขอ้คิดเห็นจากขอ้ 1 ขอ้ 2 มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและขอ้สอบใหเ้หมาะสมมากขึน 

นาํเนือหาและกรณีศึกษาทีทนัสมยัมาปรับปรุงแผนการสอน 

 

 

 


