
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
รายวิชา ๔๐๘ ๓๑๘ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตขอนแกน คณะสังคมศาสตร ภาควิชานิติศาสตร  

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
       ๔๐๘ ๓๑๘ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 
                     (Civil and Commercial Code : Family) 
๒. จำนวนหนวยกิต 
       ๒ (๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร                                               

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยกิตติทร สุดประเสริฐ 
       อาจารยผูสอน: อาจารยกิตติทร สุดประเสริฐ 

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๕    /   ภาคปกติ ชั้นปท่ี ๓ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 
       ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 
       ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
       ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(๑) เพ่ือใหนิสิต ศึกษากฎหมายครอบครัวเก่ียวกับการสมรส บิดามารดากับบุตร คาอุปการะเลียงดู ตามประมวล 
กฎหมายแพงและพานิชย บรรพ ๕ 

(๒) เพ่ือใหนิสิต ศึกษาถึงระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับครอบครัว และนำสูการปฏิบัติใหถูกตองและ เหมาะสม
มรดก   
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือพัฒนาองคความรูใหเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังกับกฎหมายและสังคม   



 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ โดยใหนิสิต ศึกษา
กฎหมายครอบครัวเก่ียวกับการสมรส บิดามารดากับบุตร คาอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวล กฎหมายแพงและพานิชย บรรพ 
๕ ตลอดท้ังศึกษาถึงระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับครอบครัว และนำสูการปฏบิัติใหถูกตองและเหมาะสม 
๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝกปฏิบัต ิ การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 
๓๒ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา ไมมีการฝกปฏิบัติ ใหนิสิตไดคนควาขอมูล

เพ่ิมเติม 
สอนเสริมตามความตองการของ
นิสิต 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
         อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะรายท่ี
ตองการ) 

       
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๓) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับความสำคัญ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

      ๑.๒ วิธีการสอน 
(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับกฎหมายแพงและพาณชิย

วาดวยครอบครัว 
(๒) เนนการตรงตอเวลาท้ังการเขาชั้นเรียนและการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
(๓) เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นและถกปญหากันในประเด็นท่ีสอน 

      ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) พฤติกรรมการเขาเรียนและการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
(๒) การทำงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสัตยสุจริต 
(๓) พฤติกรรมในการแสดงออกในชั้นเรียน เชน การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 

  



๒. ความรู 
๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ 

มีความรูเรื่องกฎหมายครอบครัวเก่ียวกับการสมรส บิดามารดากับบุตร คาอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพานิชย บรรพ ๕ 

      ๒.๒ วิธีการสอน 
(๑) บรรยายหลักเกณฑ ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและเนื้อหา

อ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 
(๒) วิเคราะหกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลท่ีเก่ียวของ   
(๓) นิสิตในแตละกลุมตองวิเคราะหกรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย โดยนำเอาหลักและทฤษฎีกฎหมายที่ศึกษามา

ประยุกตใช พรอมท้ังนำเสนอถึงผลการวิเคราะห 

      ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การมีสวนรวมในชั้นเรียน  
(๒) การนำเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา 
(๓) สอบปลายภาค 

๓. ทักษะทางปญญา              
๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(๑) ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณและอยางเปนธรรม 
(๒) ความสามารถในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหาและการแกไขปญหาได 
(๓) ความสามารถในการประยุกตความรูและทักษะกับการแกปญหาทางกฎหมายไดอยางสรางสรรคและ

เหมาะสม 

๓.๒ วิธีการสอน 
(๑) การบรรยายท่ีสงเสริมใหคิดอยางเปนระบบ 
(๒) การวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 
(๓) การถามคำถามในชั้นเรียนท่ีเนนใหคิดวิเคราะห ตอยอดจากสิ่งท่ีไดศึกษา 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การถามตอบในหองเรียน 
(๒) การนำเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 
(๓) การออกขอสอบท่ีมีการวิเคราะหและการนำไปใชในการแกปญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

(๑) การสื่อสารกับบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณท้ังในภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
(๒) ภาวะความเปนผูนำและการเปนผูรวมงานท่ีดี 
(๓) ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและในชีวิตประจำวัน 

๔.๒ วิธีการสอน 
(๑) การบรรยายท่ีเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นและถกปญหาเก่ียวกับประเด็นท่ีสอน 
(๒) การมอบหมายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา 



๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
(๒) พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษาในชั้นเรียน 
(๓) การนำเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

(๑) ทักษะในการใชเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันท่ีจำเปนตอการทำงานและสื่อสาร เชน การใช
อีเมล การสืบคนขอมูล   

(๒) ความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนออยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟงและการเขียน โดย
เลือกใชอยางเหมาะสม  

๕.๒ วิธีการสอน 
จัดการบรรยายท่ีสงเสริมใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
การใชสื่อเทคโนยีสารสนเทศผานชองทางตาง ๆ ในการติดตอสื่อสาร การคนควาขอมูล และการนำสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน     

สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือท่ีใช 

ผูสอน 
 

๑ ชี้แจงรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน 
ว ิธ ีการจัดการเร ียนการสอน เกณฑการวัด
ประเมินผล 

 ๒ บรรยายและอภิปรายในชัน้เรียน อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๒-๓ การหม้ันและสินสอด    
๑) การหม้ัน  

- เง่ือนไขการหม้ัน  
- ผลของสัญญาหม้ันและการสิ้นสุดของ

สัญญาหม้ัน   
๒) สินสอด  
๓) การเรียกคืนของหม้ันและสินสอด  และสิทธิ
เรียกคาทดแทนของคูหม้ัน  

๔ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 



๔-๕ การสมรส  
๑) เง่ือนไขแหงการสมรส  

- แบบแหงการสมรส  
- วิธีการสมรส  

๒) การสมรสท่ีเปนโมฆะ  
- เหตุท่ีทำใหการสมรสเปนโมฆะ  
- ผลของการสมรสท่ีเปนโมฆะ  

๓) การสมรสท่ีเปนโมฆียะ   
- เหตุท่ีทำใหการสมรสเปนโมฆียะ 
- ผู มีสิทธิขอใหเพิกถอนการสมรสอัน

เปนโมฆียะ 
- ผลของการสมรสท่ีเปนโมฆียะ 

๔ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๖-๗ ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา 
๑) ความสัมพันธสวนตัวระหวางสามีภรรยา   
๒) ทรัพยสินระหวางสามีภรรยา  

- สัญญากอนสมรสในเรื่องทรัพยสิน 
สัญญาระหวางสมรสในเรื่องทรัพยสิน 

- สินสวนตัว สินสมรส 
๓) หนี้สินระหวางสามีภรรยา   

- หนี้สวนตัว  
- หนี้รวม 

๔ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๘-๙ การหยา  
๑) การหยาโดยความยินยอม  

- วิธีการหยาโดยความยินยอม  
๒) การหยาโดยคำพิพากษาของศาล   

- เหตุแหงการฟองหยา  
- ขอยกเวนในเหตุแหงการฟองหยา  

๓) ผลของการหยา  
- ผลในทางทรัพยสิน หนี้สิน  
- คาเลี้ยงชีพ 

๔ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๑๐-๑๑ ความเปนบิดามารดากับบุตร  
๑)  บุตรในสมรส 

- บุตรท่ีเกิดมาบนทะเบียนสมรสกรณี
ตาง ๆ   

- การฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร  
- การฟองคดีปฏิเสธไมรับเด็กเปนบุตร   

๒) บุตรนอกสมรส และการมีฐานะเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมาย  

- บิดามารดาไดสมรสกันภายหลัง  

๔ บรรยายและอภิปรายในชัน้เรยีน 
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 



- บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร  
- - ศาลพิพากษาวาเปนบุตร 

๑๒-๑๓ อำนาจปกครองบุตรผูเยาว   
๑) การใชอำนาจปกครองบุตรของบิดามารดา  

- อำนาจปกครองเหนือตัวบุตรผูเยาว   
- การใชอำนาจปกครองในการจัดการ

ทรัพยสินของบุตรผูเยาว  
- วิธีการใชอำนาจปกครองบุตรผูเยาว   
- การสิ้นสุดของอำนาจปกครองบุตร  

๒) ความปกครอง  
- การตั้งผูปกครอง  
- สิทธิและหนาท่ีของผูปกครอง  
- การสิ้นสุดหนาท่ีของผูปกครอง  

๔ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๑๔ การรับบุตรบุญธรรม  
- เง่ือนไขของผูรับบุตรบุญธรรม 
- เง่ือนไขของบุตรบุญธรรม  
- แบบของการรับบุตรบญุธรรม  
- ผลของการรบับุตรบุญธรรม  
- - การเลิกรับบุตรบุญธรรม 

๒ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๑๕ สรปุบทเรียนรายวิชา ๒ บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน 
วิเคราะหจากกรณีศึกษา 

อ.กิตติทร  สุดประเสริฐ 

๑๖ สอบปลายภาค     

 
หมายเหตุ   แผนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจำเปนและความเหมาะสม 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ พฤติกรรมการเรียนรู / การมีสวนรวมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา - 

๒ การวิเคราะหกรณีศึกษา ฝกทำโจทย ตลอดภาคการศึกษา - 

๓ สอบปลายภาค ๑๖ ๑๐๐% 

 
  



หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑. ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ วาดวย ครอบครัว, กรุงเทพ : สำนัก

อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. พิมพครั้งท่ี ๒๕ 
๒. ไพโรจน กัมพูสิริ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ครอบครัว, กรุงเทพ : โครงการตำราและ

เอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๑๐ 
 

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 
๑. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
๒. กฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบญุธรรม 

 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

๑. รัศฎา เอกบุตร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวบิดามารดาและบุตร, 

กรุงเทพฯ : นิติธรรม. พิมพครั้งท่ี ๖ 

๔. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซต 
ไมมี 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดโดยภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร วิทยาเขตขอนแกน ไดให

นิสิตเขาประเมินผลการเรียนการสอนของภาควิชานิติศาสตร โดยการนาแนวคิดและความคิดเห็นจากนิสิตไดดังนี้ 
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
ใชกลยุทธในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนดังนี้ 
- ประเมินจากพฤติกรรมผูเรียน 
- ผลการสอบประเมินผลการเรียนรู 
- การประเมินผลผูสอนโดยนิสิต 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒. จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบยอย  
- การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร 



๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ ๓. และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔. 

 


