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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา           นิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วทิยาเขตขอนแก่น 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
              ๔๐๘ ๓๑๐  กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหน้ี  
                             (Civil  and  Commercial  code  on  Obligation) 

๒. จ านวนหน่วยกติ 
๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
         นิติศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ 
๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ดร.ณฎัฐ ์อุตรวิเชียร . 
๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๕  
๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๘. สถานทีเ่รียน  

ภาควชิานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  วทิยาเขตขอนแก่น 
๙. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

มิถุนายน  ๒๕๖๓   
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
     ๑.๑ เพื่อใหนิ้สิตทราบถึงความหมายของหน้ี  บ่อเกิดแห่งหน้ี  วตัถุแห่งหน้ี 
     ๑.๒ เพื่อใหนิ้สิตทราบถึงผลแห่งหน้ี  การโอนหน้ี 
   ๑.๓ เพื่อใหนิ้สิตทราบถึงลูกหน้ี  เจา้หน้ีหลายคน  ความระงบัแห่งหน้ีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
บรรพ  ๒  ลกัษณะ  ๑  
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 

 
หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๓. ค าอธิบายรายวชิา 
     ศึกษาความหมายของหน้ี  บ่อเกิดแห่งหน้ี  วตัถุแห่งหน้ี ผลแห่งหน้ี  การโอนหน้ี  ลูกหน้ี  เจา้หน้ีหลายคน  
ความระงบัแห่งหน้ีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ  ๒  ลกัษณะ  ๑  
๔. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๕ ชัว่โมง ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนิสิตเฉพาะ
ราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติั การศึกษาดว้ยตนเอง ๖ 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

๕. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ ๑ ชัว่โมง              ต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

 
หมวดที ่๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
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๖. คุณธรรม จริยธรรม 
      ๖.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
         ๑.  มีวนิยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต เคารพในสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
         ๒. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามคติของผูป้ระกอบวิชาชีพ 
         ๓. รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

๖.๒. วธีิการสอน 
๑. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพในการสอน 
๒. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหนิ้สิตมีระเบียบวนิยั 
๓. เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
๔. มอบหมายใหนิ้สิตท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ฝึกความรับผดิชอบ 
๕. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

๖.๓. วธีิการประเมินผล 
๑. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๒. ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๓. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

๗. ความรู้ 
    ๗.๑ ความรู้ทีต้่องได้รับ 

มีความรู้เร่ืองลกัษณะของกฎหมายหน้ี วตัถุแห่งหน้ี  ผลแห่งหน้ี  ลูกหน้ีและเจา้หน้ีหลายคน โอนสิทธิ
เรียกร้อง  ความระงบัแห่งหน้ี สามารถน ามาปรับใชใ้นการวนิิจฉยัปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     ๗.๒ วธีิการสอน 
บรรยาย  อภิปราย  ท าแบบฝึกหดั การท างานกลุ่มและมอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

     ๗.๓ วธีิการประเมินผล 
การซกัถาม ท าแบบทดสอบ  และการสอบปลายภาคเรียน 
 

๘. ทกัษะทางปัญญา 
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       ๘.๑ ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 
๑.   สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม        
๒.   สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๓.   สามารถคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
๔.   สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงเพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้เทจ็จริง  
๘.๒ วธีิการสอน 
๑.   จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม 
๒.   จดักิจกรรมใหนิ้สิตมีโอกาสไดว้เิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจริง 
๓.   มอบหมายโครงงานในรูปแบบของรายงานการศึกษา 
๘.๓ วธีิการประเมินผล 
๑.  การเขียนรายงานของนิสิต 
๒.  การน าเสนอผลงาน 
๓.  การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหนิ้สิตคิดแกปั้ญหา 

๙. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๙.๑ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
๑. สามารถริเร่ิม วางแผน และแกไ้ขปัญหาขอ้กฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  
๒.  สามารถใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  
๙.๒ วธีิการสอน 
๑.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การริเร่ิม วางแผน และแกไ้ขปัญหาขอ้กฎหมาย  
๒.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหนิ้สิตสามารถใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางกฎหมาย  
๓.  มอบหมายใหท้ าโครงงาน 
๙.๓ วธีิการประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะท ากิจกรรม 
๒.  ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมกิจกรรม 
๓.  ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๑๐. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๑๐.๑ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
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 ๑.   สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 
๒.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนองานและการ 
     ส่ือสาร 
๑๐.๒ วธีิการสอน 
๑. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน 
ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
๒. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
หลากหลายและเหมาะสม 
๓. จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
๑๐.๓ วธีิการประเมินผล 
๑. ทกัษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
๒. ทกัษะการเขียนรายงาน 
๓. ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ

ทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

๑ - แนะน าการเรียนลกัษณะ

ของกฎหมายหน้ีการใช้

กฎหมายหน้ีความแตกต่าง

ระหวา่งกฎหมายน้ีและ

กฎหมายอ่ืน 

 

๓ บรรยาย อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
มอบหมายโครงงาน  power  
point 

ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร 
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๒ - ความหมายของหน้ี  

- ความส าคญัและการศึกษา

กฎหมายลกัษณะหน้ี  

๓  ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร 

๓ - บ่อเกิดแห่งหน้ี 

- นิติกรรมหรือสัญญา 

-  ละเมิดลาภมิควรไดห้รือ

จดัการงานนอกสั่ง 

- บทบญัญติักฎหมายเฉพาะ 

 

๓ บรรยาย อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา  power  point 

 

 ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร 

๔ - วตัถุแห่งหน้ี  

- ความหมายของค าวา่วตัถุ

แห่งหน้ี  

- ทรัพยซ่ึ์งเป็นวตัถุแห่งหน้ี 

- ผลของการเป็นทรัพยเ์ฉพาะ

ส่ิง 

- ทรัพยท่ี์เป็นเงินตรา  

- วตัถุแห่งหน้ีซ่ึงเลือกได ้

๓ บรรยาย อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา  power  point 

 

ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร. 

๕ - ผลแห่งหน้ี 

- การไม่ช าระหน้ีตอ้งมีหน้ี 

- บุคคลนั้นเป็นลูกหน้ีอนัเกิด

จากมูลแห่งหน้ี 

- เป็นหน้ีท่ีบงัคบัไดท้างศาล 

๓  ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร. 
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- ลูกหน้ีละเลยไม่ช าระหน้ีท่ี

ถึงก าหนดช าระแลว้ 

- ก าหนดเวลาช าระหน้ี หน้ีท่ี

ไม่มีก าหนดเวลาช าระ  หน้ีท่ี

มีก าหนดช าระ 

๖ - ลูกหน้ีผดินดั  

- เจา้หน้ีผดินดั 

๓ บรรยาย อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา  power  point 

 

 ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร 

๗ - การบงัคบัช าระหน้ี 

- การช าระหน้ีเป็นพน้วสิัย  

- การก าหนดค่าสินไหม

ทดแทน 

 

๓   ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร.- 

๘ -  รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย-์  

การใชสิ้ทธิเรียกร้องของ

ลูกหน้ี 

-  การเพิกถอนการฉอ้ฉล 

๓ บรรยาย อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา  power  point 

 

 ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร 

๙ - ลูกหน้ีและเจา้หน้ีหลายคน 

-  ลูกหน้ีร่วม 

- เจา้หน้ีร่วม 

 

๓ บรรยาย อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา  power  point 

 ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร 
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๑๐ - โอนสิทธิเรียกร้อง 

- สิทธิเรียกร้องท่ีโอนไม่ได ้

- วธีิการโอนสิทธิเรียกร้อง 

๓  ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร. 

๑๑ - ความระงบัหน้ี 

- การช าระหน้ี 

- ผูช้  าระหน้ี 

-  ผูรั้บช าระหน้ี  สภาพทรัพย์

ท่ีใชช้ าระหน้ี 

 

๓ บรรยาย อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา  power  point 

 

 ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร  

๑๒ - ปลดหน้ี 

- วธีิการปลดหน้ี 

- ผลของการปลดหน้ี 

๓ บรรยาย อธิบาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภิปรายกลุ่มจาก

กรณีศึกษา  power  point 

 

 ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร 

๑๓ - หกักลบลบหน้ี 

- หลกัเกณฑก์ารหกักลบลบ

หน้ี 

- วธีิการหกักลบลบหน้ี 

- กรณีหกักลบลบหน้ีไม่ได ้

๓  ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร. 

๑๔ - แปลงหน้ีใหม่ 

- หลกัเกณฑก์ารแปลงหน้ี

ใหม่ 

- วธีิการแปลงหน้ีใหม่ 

๓  ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร. 



                                                                                                                                        
    แบบ มคอ.๓
  

9 
 
 

- ผลของการแปลงหน้ีใหม่ 

๑๕ - หน้ีเกล่ือนกลืนกนั 

-หน้ีนั้นตกไปอยูใ่นบงัคบั

แห่งสิทธิ 

-  สลกัหลงัตัว๋เงินกลบัคืน

ตามความในมาตรา ๙๑๗ 

วรรค ๓ 

 

๓  ดร.ณฎัฐ ์ อุตรวิเชียร. 

๑๖ สอบปลายภาค       
 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

งาน/กิจกรรมท่ีใชใ้นการประเมิน สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของคะแนน 

๑. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา - 

๒. ศึกษากรณีตวัอยา่ง ค าพิพากษาศาล

ฎีกา 

       ฝึกท าโจทย ์ วนิิจฉยัแนวขอ้สอบ

ตวัอยา่ง 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

- 

๓. การทดสอบปลายภาค ๑๖ ๑๐๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๑. เอกสารและต าราหลกั 
              พิชยั  นิลทองค า (๒๕๖๐). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  บรรพ  ๑-๖. กรุงเทพฯ: ขอ้มูลทาง
บรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ. อฑตยา  ,๒๕๖๐  

ดาราพร  ถิระวฒัน์  และ  ชวนิ  อุ่นภทัร (๒๕๕๔). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  เรียงมาตรา  
ว่าด้วยหนี ้ บรรพ  ๒.พิมพ ์ กนัยายน  ๒๕๔๕.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ดือนตุลา. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถา้จ  าเป็นใหใ้ส่ดว้ยค าอธิบายตวัสีแดงเขียนดว้ยลายมือ) 

- 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ีท่ีจดัโดยภาควชิานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วทิยาเขตขอนแก่น  ไดใ้ห้นิสิต

เขา้ประเมินผลการเรียนการสอนของภาควชิานิติศาสตร์  โดยการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนิสิตไดด้งัน้ี 

- แบบประเมินผูส้อน  
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใชก้ลยทุธ์ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนดงัน้ี 

- สังเกตรูปแบบการสอนและพฤติกรรมผูเ้รียน 

- ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียนของนิสิต 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากไดรั้บผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และสรรหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

มีการทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ โดยผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
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จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
- ปรับปรุงรายวชิาทุก ๕ ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ ๓ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ ๔ 

 


