คํานํา
วิชากฎหมายลักษณะหนี ้ เป็ นการศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายลักษณะหนี ้ อันเป็ นผล
ที่เกิดขึ ้นภายหลังบ่อเกิดแห่งหนี ้คือ นิตกิ รรมสัญญา ละเมิด ลาภมิควรได้ และการจัดการงานนอกสัง่
ในการศึกษาจะศึกษาหลักการ ทฤษฎี และตัวบทบัญญัตกิ ฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2 นอกจากที่เป็ นเนื ้อหาของ น. 101 และ น. 201

วิชากฎหมายลักษณะหนี ้
อาจารย์โชคดี นพวรรณ

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวด 1

1

ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การออกข้ อสอบ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2561304
(ภาษาไทย) กฎหมายลักษณะหนี ้
หน่วยกิต 3 (3-0)
(ภาษาอังกฤษ) Obligation : General Principles
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิติศาสตร์ วิชาหลัก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
นาย โชคดี นพวรรณ
โทรศัพท์ภายใน 5842
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัย
ศูนย์การศึกษาในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
20 กันยายน 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมาย
1.2 เพื่อวางรากฐานทางทฤษฎี กฎหมายเพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจบทบัญญัติกฎหมายลักษณะหนี ้
และสามารถนําไปปรับใช้ ในทางปฏิบตั ติ อ่ ไป
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เป็ นรายวิ ช าใหม่ ที่ พัฒ นาขึน้ เพื่ อใช้ ใ นการจัดการเรี ย นการสอนสํ า หรั บหลัก สูตรนิ ติ ศาสตร
บัณฑิต ซึง่ เป็ นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายลักษณะหนี ้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2
นอกจากที่เป็ นเนื ้อหาของ น. 101 และ น. 201
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชัว่ โมง / ภาคการศึกษา ไม่มี

สอนเสริ ม

ฝึ กปฏิบตั ิ / งานภาคสนาม
ศึกษาด้ วยตนเอง
/ การฝึ กงาน
ไม่มี
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
การสอน 3 ชัว่ โมง/ สัปดาห์ และการให้ คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมงโดย
ประกาศให้ ผ้ เู รี ยนทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) การเคารพหน้ าที่ และแสดงความรับผิดชอบต่อการเรี ยน การกระทํา และความคิด
ของตนเอง
2) ความเป็ นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
3) การแสดงความรับผิดชอบต่องานกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นความร่วมมือ และการรักษา เวลา
ในการทํางาน
4) ความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรมในการสอนและการประเมินผล
5) การแสดงออกด้ านภาวะผู้นําและผู้ตามอย่างเหมาะสม
1.2 วิธีการสอน
1.บรรยายเนื ้อหาทางทฤษฎีประกอบกับตัวอย่างที่ทําให้ เกิดความเข้ าใจ โดยเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญด้ วยการแทรกกิจกรรมในห้ องเรี ยน
2.มอบหมายงานและมีกําหนดเวลาในการส่งกิจกรรม
3. กิ จ กรรมนํ า เสนอความรู้ หน้ าชัน้ เรี ยนเกี่ ย วกับประเด็น ปั ญ หาและวิธี การปรั บใช้
กฎหมายแพ่ง เพื่อให้ นกั ศึกษามีทกั ษะเชาว์ปัญญาด้ านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
4. การฝึ กให้ นกั ศึกษารับฟั ง ให้ เกียรติ และให้ ความเคารพในความคิดของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การพิจารณาจากผลงานที่นกั ศึกษาได้ กระทํา
2) สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยนและการ
ทํางานกลุม่

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
1) นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้ าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา แนวคิด และบ่อเกิดของหลัก
กฎหมาย ทังหลั
้ กกฎหมายเอกชนและหลักกฎหมายมหาชน
2) นักศึกษาจะมีความรู้ในเรื่ องความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและหมวดหมู่ของ
กฎหมาย รวมถึงการบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย
3) นักศึกษาจะมีเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณทางสังคมที่
เกิดขึ ้นทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั และมีความรู้ในระบบกฎหมายหลักที่ปรากฎอยูใ่ นโลกปั จจุบนั
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4) นักศึกษาจะมี ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ การตีความ ผลบังคับและการบังคับใช้
กฎหมายได้ อย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับระบบกฎหมายของประเทศไทย
5) นักศึกษาจะมี ความเข้ าใน และตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ อง สิทธิหน้ าที่ การใช้
สิทธิ รวมทังการใช้
้
สิทธิเกินส่วน นิรโทษกรรม หลักสุจริ ต และหลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งตามที่บญ
ั ญัติ
ไว้ ใน ปพพ.
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายให้ ความรู้เชิงทฤษฎี
- นําความรู้เชิงทฤษฎีมาวิเคราะห์ ปรับใช้ กบั เหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั
- ให้ นกั ศึกษาได้ รับผิดชอบงานที่มอบหมายอย่างมีคณ
ุ ภาพและตรงต่อเวลา
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตตรวจสอบโดยการให้ ทําแบบฝึ กหัดประเมินความรู้ตนเอง
- ตรวจสอบและประเมินจากผลงานที่ได้ มอบหมายให้ ทํา
- การประเมินผลจากการสอบปลายภาค ร้ อยละ 60 คะแนน โดยทดสอบความรู้
ด้ วยข้ อสอบอัตนัย

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1).นักศึกษามีทกั ษะ และความสามารถในสังเคราะห์แยกองค์ประกอบที่สําคัญของทฤษฎีทาง
กฎหมาย ประกอบกับการวิเคราะห์และปรับใช้ ทฤษฎีทางกฎหมายกับข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้น
2) นักศึกษามีความสามารถในการปรับใช้ กฎหมาย โดยนําบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และหลัก
ทฤษฎีกฎหมายมาปรับใช้ ได้ อย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันจะยังประโยชน์
ให้ แก่ทกุ ฝ่ ายในสังคม
3) นักศึกษาจะต้ องสามารถสืบค้ นหาข้ อมูลทางกฎหมาย (คําอธิบายกฎหมาย คําพิพากษา
ฎีกา) ผ่านทางสื่อข้ อมูลในทุกสื่อได้ และสามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างสังเขป
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3.2 วิธีการสอน
- มีการบรรยายรายชัว่ โมงในห้ องเรี ยน
- กิจกรรมการฝึ กการสังเคราะห์แยกองค์ประกอบ การวิเคราะห์ปรับใช้ ทฤษฎีทางกฎหมาย
- ให้ นกั ศึกษาฝึ กหัดในการค้ นคว้ า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดทําเป็ นรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
- ประเมินการทํากิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ความรับผิดชอบการทํางานกลุม่
2) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในชันเรี
้ ยน กลุม่ และผู้สอน
3) การแสดงออกด้ านภาวะผู้นําและผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล อ่านบทความที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชา
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน
2.รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
3.รายงานการศึกษาด้ วยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะการค้ นหาข้ อมูลโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กําหนดให้ มีการนําเสนอผลงานโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น powerpoint
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการนําเสนอในการการอ้ างอิงข้ อมูลที่ได้ จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเสนอ
งานผ่านการใช้ สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห์
เนื ้อหา
ที่
1
1)แนะนําหลักเกณฑ์การเก็บ
คะแนน และหนังสือตํารา และ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
กฎหมายลักษณะหนี ้
2)
บรรยายวัตถุประสงค์ของ
การศึกษากฎหมายลักษณะหนี ้ใน
ประเด็นรู ปธรรมที่ว่า “ทําไมถึงต้ อง
ศึกษากฎหมายลักษณะหนี ้” และ
อธิบายถึงโครงสร้ าง และเหตุผลใน
การกําหนดโครงสร้ างกฎหมาย
แพ่งลักษณะหนี ้อย่างเป็ นระบบ ที่
แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ผลแห่งหนี ้
และความระงับแห่งหนี ้
2
ศึกษาถึงที่มาของกฎหมายแพ่ง
ลักษณะหนี ้
และผลที่เกิดขึ ้น
ภายหลังจากเกิดหนี ้ โดยเน้ นถึง
กลไก และโครงสร้ างที่จะทําให้
เจ้ าหนี ้สามารถได้ รับชําระหนี ้ได้
กล่าวคือ (1) สิทธิเรี ยกให้ ลกู หนี ้
ชําระหนี ้ (2) วัตถุแห่งหนี ้ และ(3)
การใช้ กําลังบังคับแห่งหนี ้ (เมื่อเกิด
ข้ อเท็จจริ งลูกหนี ้ไม่ชําระหนี ้)
3

ศึกษาสิทธิเรี ยกให้ ลกู หนี ้ชําระหนี ้
และข้ อยกเว้ นของสิทธิเรี ยกให้

กิจกรรมการสอน
คัดสารบัญ
หนังสือคําอธิบาย
หลักกฎหมายแพ่ง
ลักษณะหนี ้ ศ.ดร.
จิ๊ด เศรษฐบุตร 15
จบ

สื่อในการสอน

-หนังสือคําอธิบายหลัก ------------กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

-หนังสือคําอธิบายหลัก
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
--------------------- -ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่

การวัดผล

นักศึกษา
สามารถ
แยกถึง
ความ
แตกต่าง
ของเหตุที่
ทําให้ เกิด
หนี ้ และผล
แห่งหนี ้ได้

-หนังสือคําอธิบายหลัก -แยกแยะ
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้ ข้ องเท็จจริง
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ลูกหนี ้ชําระหนี ้ ซึง่ จะประกอบด้ วย
ความหมาย
และประเภทของ
ข้ อยกเว้ นฯ 2 ประการ ได้ แก่ (1)
หนี ้ธรรมดา และ (2) การชําระหนี ้
เป็ นพ้ นวิสยั
ในหนี ้ธรรมดาจะ
กล่าวถึงประเภทของหนี ้ธรรมดา 3
ประเภท และผลที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้จะ
สรุปทบทวนถึงความแตกต่างของ
กรณีบอ่ เกิดแห่งหนี ้บกพร่องไม่
สมบูรณ์ กับกรณีของหนี ้เกิดขึ ้น
สมบูรณ์แล้ วแต่มีความบกพร่อง
เกิดขึ ้นจากข้ อยกเว้ นสิทธิเรี ยกให้
ลูกหนี ้ชําระหนี ้

4

เกี่ยวข้ องกับ
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
เนื ้อหาวิชาใน
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
ชัว่ โมงเรี ยน
และพาณิชย์
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้

ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้
ข้ อยกเว้ นของหนี ้ธรรมดาในส่วน ฝึ กสังเคราะห์
-เครื่ องฉาย Visualizer
-แยกแยะ
ของ “การชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ” จะ ข้ อเท็จจริงที่
-หนังสือคําอธิบายหลัก ข้ องเท็จจริง
เป็ นการศึกษาถึง
เกี่ยวข้ องกับ
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้ ที่เป็ น
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
ปั ญหาได้
1) ความหมายของคําว่า “พ้ น เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
-ประมวลกฎหมายแพ่ง -กําหนด
วิสยั ” และ “เหตุสดุ วิสยั ”
ประเด็น
2) ความแตกต่างของคําว่า “พ้ น ประกอบกับหลัก และพาณิชย์
กฎหมายที่
-คําพิพากษาศาลฎีกา
ปั ญหาได้
วิสยั ” และ “เหตุสดุ วิสยั ”
อย่าง
3) ศึกษาถึงช่วงเวลาการเกิดขึ ้น เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ครบถ้ วน
และผลที่เกิดขึ ้นของ
ปั ญหา แล้ วจึง
ถูกต้ อง
“วัตถุประสงค์เป็ นการพ้ น
วิสยั ” และ “การชําระหนี ้เป็ น วิเคราะห์ปรับใช้
-ปรับบท
การพ้ นวิสยั ”
ทังนี
้ ้เป็ น กฎหมายเพื่อ
กฎหมาย
แก้ ไขปั ญหาตาม
การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ
เพื่อหา
ประเด็นที่กําหนด
และวิเคราะห์
คําตอบ
ตาม
4) การปรับใช้ หลักกฎหมายใน ไว้
ข้ อ 1)-3) กับข้ อเท็จจริงที่
ประเด็น
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5

6

เกิดขึ ้น
5) ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นจาก
การใช้ คําในข้ อ 1)-3) ผิด
ความหมาย
ศึกษาถึง “วัตถุแห่งหนี ้” ในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
1) ความหมาย และหลักการของ
วัตถุแห่งหนี ้ และหลักสุจริต
2) ข้ อพิจารณา (ประโยชน์) ที่
เกิดขึ ้นเมื่อนําหลักเกณฑ์ และ
ความหมายของวัตถุแห่งหนี ้
มาปรับใช้ กบั “การชําระหนี ้
อย่างไรให้ ถกู ต้ อง” และ “การ
ชําระหนี ้เป็ นพ้ นวิสยั ”
3) ความสัมพันธ์ระหว่างหลัก
สุจริ ตกับวัตถุแห่งหนี ้
4) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากวัตถุแห่ง
หนี ้ในกรณี (1) ทรัพย์ซงึ่ เป็ น
วัตถุแห่งหนี ้ (2) เงินตราซึง่
เป็ นวัตถุแห่งหนี ้ และ (3)
กรณีที่วตั ถุแห่งหนี ้มีหลาย
อย่าง
5) ศึกษา
และฝึ กฝนการ
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่
เกิดขึ ้นใน ม. 202
1.
ศึกษาว่าภายหลังจากที่หนี ้
เกิดขึ ้นแล้ ว หากลูกหนี ้ไม่ชําระหนี ้
เจ้ าหนี ้จะสามารถใช้ “กําลังบังคับ
แห่งหนี ้”เพื่อให้ ตนได้ รับชําระหนี ้ได้
อย่างไร
ในการศึกษาจะ
ประกอบด้ วย

ที่ตงไว้
ั ้ ได้

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
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7

1) โครงสร้ างของการใช้ กําลัง
บังคับแห่งหนี ้ 2 ส่วน ได้ แก่
การใช้ กําลังบังคับแห่งหนี ้ตาม
วัตถุแห่งหนี ้ และในส่วนการ
ใช้ กําลังบังคับแห่งหนี ้ในการ
บังคับค่าเสียหาย
2) หลักเกณฑ์การใช้ กําลังบังคับ
แห่งหนี ้ตามวัตถุแห่งหนี ้ โดย
พิจารณาจากโครงสร้ างใน
ส่วนสําคัญ 3 ประการ คือ (1)
ความสัมพันธ์ระหว่าง
“ข้ อยกเว้ นการใช้ สิทธิเรี ยกให้
ลูกหนี ้ชําระหนี ้” กับการใช้
กําลังบังคับแห่งหนี ้ (2) หนี ้อัน
ถึงกําหนดเวลาชําระหนี ้แล้ ว
และ (3) ลูกหนี ้ละเลยไม่ชําระ
หนี ้
อธิบายหลักเกณฑ์ “ความสัมพันธ์
ระหว่างระหว่าง “ข้ อยกเว้ นการใช้
สิทธิเรี ยกให้ ลกู หนี ้ชําระหนี ้” และ
การใช้ กําลังบังคับแห่งหนี ้
1. อธิบาย (2) หนี ้อันถึง
กําหนดเวลาชําระหนี ้ โดยมีเนื ้อหา
ที่ต้องพิจารณาดังนี ้
1) พิจารณาถึงกําหนดเวลาที่
เกี่ยวข้ องกับการชําระหนี ้ คือ
กําหนดเวลาชําระหนี ้ และ
กําหนดเวลาผิดนัด
2) ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
กําหนดเวลาชําระหนี ้ และ
กําหนดเวลาผิดนัด
จาก

กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้

- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา

ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้

1) ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
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วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์
ของเรื่ องดังกล่าว
3) หลักเกณฑ์ ประเภท และผล
ของกําหนดเวลาชําระหนี ้
2. อธิบายลูกหนี ้ละเลยไม่ชําระหนี ้
โดยพิจารณาการละเลยไม่ชําระ
หนี ้จากลักษณะประเภทของวัตถุ
แห่งหนี ้
3.
การบังคับให้ ชําระหนี ้ศาล
พิพากษาให้ เจ้ าหนี ้ชนะคดีแล้ ว
โดยพิจารณาจากขันตอนที
้
่สําคัญ
2 ประการ คือ การใช้ อํานาจศาล
บังคับตามวัตถุแห่งหนี ้ และการ
บังคับตามวัตถุแห่งหนี ้ไม่ได้ ใน
กรณีสภาพแห่งหนี ้ไม่เปิ ดช่อง
4. อธิบายการใช้ กําลังบังคับแห่ง
หนี ้ในการบังคับค่าเสียหายใน
ประเด็นต่อไปนี ้
1) เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเสียหายที่เกิดจาก
ความรับผิดทางสัญญา
กับ
ค่าเสียหายที่เกิดจากละเมิด
2)
องค์ประกอบการบังคับ
ค่าเสียหาย (ทางสัญญา) โดย
พิจารณา 2 ส่วนคือ การไม่ชําระ
หนี ้โดยจะเอาโทษแก่ลกู หนี ้ได้
และการไม่ชําระหนี ้ยังผลให้
เจ้ าหนี ้เสียหาย
3) อนึง่ ภายใต้ องค์ประกอบจะ
อธิบายรายละเอียดที่สําคัญที่ต้อง
ศึกษา ได้ แก่ การไม่ชําระหนี ้

วิเคราะห์ปรับใช้ -คําพิพากษาศาลฎีกา
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้
2) ทํารายงานที่
กําหนด 1 ฉบับ

-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้
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ลูกหนี ้ผิดนัด ข้ อยกเว้ นของลูกหนี ้
ผิดนัด ความเสียหายของเจ้ าหนี ้
1. ทบทวน และพิจารณาประเด็น
ปั ญหาที่สําคัญตามโครงสร้ าง และ
หลักเกณฑ์ของการใช้ กําลังบังคับ
แห่งหนี ้
2. ศึกษาโครงสร้ างกลไกตาม
กฎหมายที่ทําให้ เจ้ าหนี ้มีอํานาจ
และโอกาสในการได้ รับชําระหนี ้
ได้ แก่
1) ตามเอกเทศสัญญา สัญญาว่า
ด้ วยการประกันบุคคลและทรัพย์
2) ตามผลแห่งหนี ้ ได้ แก่
-การใช้ สิทธิเรี ยกร้ องของลูกหนี ้
-การเพิกถอนการฉ้ อฉล และ
-สิทธิยดึ หน่วง
3. อธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ผลของการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องของ
ลูกหนี ้
4. ให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพตนเองในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษากฎหมาย
(นอกเวลาการเรี ยนการสอน)
1. อธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ผลของการเพิกถอนการฉ้ อฉล
2. ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ ผล และ
ความระงับแห่งสิทธิยดึ หน่วง
3. ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องของลูกหนี ้ การเพิกถอน
การฉ้ อฉล และสิทธิยึดหน่วง

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้
เข้ าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ

-เครื่ องฉาย Visualizer
-รายงาน
-หนังสือคําอธิบายหลัก การค้ นคว้ า
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้ 1ฉบับ
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. ศึกษาโครงสร้ าง และ
วัตถุประสงค์ในกลไกอื่นๆ ของหนี ้
ที่ก่อให้ สิทธิ หรื อประโยชน์แก่
เจ้ าหนี ้นอกจากการได้ รับชําระหนี ้
ของเจ้ าหนี ้
1) การรับช่วงสิทธิ
2) การรับช่วงทรัพย์
3) การโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
1.อธิบายหลักการ และผลที่
เกิดขึ ้นจากการรับช่วงสิทธิ
2.อธิบายหลักเกณฑ์ และผลของ
การรับช่วงทรัพย์
3.อธิบายการโอนสิทธิเรี ยกร้ องใน
เรื่ องดังต่อไปนี ้
1)
วัตถุประสงค์ และ
ลักษณะทัว่ ไปในการโอนสิทธิ
เรี ยกร้ อง
2) หลักเกณฑ์การโอนสิทธิ
เรี ยกร้ อง
3) แบบของการโอนสิทธิ
เรี ยกร้ อง
4) ผลของการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
5) เปรี ยบเทียบลักษณะทัว่ ไป
ของการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง การ
รับช่วงสิทธิ และการแปลงหนี ้
ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้ าหนี ้
6) ประเด็นปั ญหา และข้ อสังเกต
ที่เกิดขึ ้นจากการโอนสิทธิ
เรี ยกร้ อง
ศึกษาลูกหนี ้หลายคนและเจ้ าหนี ้
หลายคน ในประเด็นต่อไปนี ้

กําหนดประเด็น และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปั ญหา แล้ วจึง สวนดุสิต
วิเคราะห์ปรับใช้ -คําพิพากษาศาลฎีกา
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้
ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
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1) สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิด
ของลูกหนี ้หลายคน
2) ศึกษาวิธีการแบ่งแยก
ประเภทของหนี ้ที่การชําระหนี ้
แบ่งกันได้ กบั หนี ้ที่การชําระ
หนี ้แบ่งแยกกันไม่ได้
3) ศึกษาลูกหนี ้ร่วม
4) วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ลูกหนี ้ร่วม โดยเน้ นถึงการ
แบ่งแยกลูกหนี ้หลายคนและ
ลูกหนี ้ร่วม
5) หลักเกณฑ์ในการเป็ น
ลูกหนี ้ร่วม
6) ผลที่เกิดขึ ้นจากการเป็ น
ลูกหนี ้ร่วม
7) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกหนี ้ร่วมด้ วยกัน
8) ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้น
จากการปรับใช้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้ร่วม
ศึกษาเจ้ าหนี ้หลายคน และเจ้ าหนี ้
ร่วม
คน ในประเด็นต่อไปนี ้
1) สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดของ
เจ้ าหนี ้หลายคน
2) วัตถุประสงค์ของการเป็ น
เจ้ าหนี ้ร่วม โดยเน้ นถึงการ
แบ่งแยกเจ้ าหนี ้หลายคน
และเจ้ าหนี ้ร่วม
3) หลักเกณฑ์ในการเป็ น
เจ้ าหนี ้ร่วม

เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้

กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา

ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
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4) ผลที่เกิดขึ ้นจากการเป็ น
เจ้ าหนี ้ร่วม
5) ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้ าหนี ้ร่วมด้ วยกัน
6) เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเจ้ าหนี ้ร่วมกับ
ลูกหนี ้ร่วม
7) ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้น
จากการปรับใช้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหนี ้ร่วม
1. ศึกษาโครงสร้ าง และ
วัตถุประสงค์ของความระงับแห่ง
หนี ้ดังต่อไปนี ้
1) การชําระหนี ้ 2) ปลดหนี ้ 3)
หลักกลบลบหนี ้ 4) แปลงหนี ้ใหม่
5) หนี ้เกลื่อนกลืนกัน
2. ศึกษาในรายละเอียดของการ
ชําระหนี ้ในประเด็นต่อไปนี ้
1) ใครคือผู้ชําระหนี ้
2) ผู้มีอํานาจรับชําระหนี ้คือใคร
3) สิ่งที่ต้องนํามาชําระหนี ้คือสิ่ง
ใด และมีความสัมพันธ์กบั วัตถุแห่ง
หนี ้อย่างไร
4) ลูกหนี ้ต้ องชําระหนี ้สถานที่ใด
5) ค่าใช้ จา่ ยในการชําระหนี ้
6) สิ่งที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การชําระ
หนี ้สําเร็ จผล
3. ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับ
การชําระหนี ้
1.การปลดหนี ้ โดยพิจารณาถึง
ความหมาย วิธีการและ

กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้

กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก
กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้

ฝึ กสังเคราะห์
ข้ อเท็จจริงที่

-เครื่ องฉาย Visualizer
-หนังสือคําอธิบายหลัก

-แยกแยะ
ข้ องเท็จจริง
17
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หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
2.การหักกลบลบหนี ้ จะพิจารณา
ถึงความหมาย หลักเกณฑ์ และ
ผลของการหักกลบลบหนี ้
3.การแปลงหนี ้ใหม่ จะศึกษาใน 2
ส่วนคือ หลักเกณฑ์ของการ
แปลงหนี ้ใหม่ และผลของการ
แปลงหนี ้ใหม่ โดยรวมถึง
การศึกษาความหมาย และ
นิยามที่เป็ นปั ญหาของการ
แปลงหนี ้ใหม่
4. หนี ้เกลื่อนกลืนกัน จะศึกษาถึง
ความหมาย ลักษณะ และผลที่
เกิดขึ ้น

15

สอบ
ปลาย
ภาค

เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาวิชาใน
ชัว่ โมงเรี ยน
ประกอบกับหลัก
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดประเด็น
ปั ญหา แล้ วจึง
วิเคราะห์ปรับใช้
กฎหมายเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาตาม
ประเด็นที่กําหนด
ไว้

กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา

ที่เป็ น
ปั ญหาได้
-กําหนด
ประเด็น
ปั ญหาได้
อย่าง
ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
-ปรับบท
กฎหมาย
เพื่อหา
คําตอบ
ตาม
ประเด็น
ที่ตงไว้
ั ้ ได้
สรุป ทบทวน ตังคํ
้ าถามในประเด็น ให้ นกั ศึกษาตัง้ -เครื่ องฉาย Visualizer
อาจารย์
ปั ญหาที่นกั ศึกษายังสงสัย หรื อไม่ คําถามที่ยงั สังสัย -หนังสือคําอธิบายหลัก
สรุปตอบ
เข้ าใจ
หรื อไม่เข้ าใจ กฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้ คําถาม
ศ.ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร
เพื่อให้ เกิด
-ประมวลกฎหมายแพ่ง ความเข้ าใจ
และพาณิชย์
- แบบฝึ กหัด ข้ อสอบเก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-คําพิพากษาศาลฎีกา
สอบนอกตาราง
ข้ อสอบ
อัตนัย 4 ข้ อ
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2 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1
การตอบแสดงความ
คิดเห็น
2
3.1
เขียนรายงานต่างๆ 3.2 ข้ อ 3
3.3 ข้ อ 3
3.4 ข้ อ 3
3.5 ข้ อ 2, 3
3
3.2 ข้ อ 3
การเขียนบันทึกการ 3.3 ข้ อ 3
สอนรายวิชา
3.4 ข้ อ 3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ปี ระเมิน

ก า ร ต อ บ คํ า ถ า ม ข อ ง
นักศึกษา

2-16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10

มอบหมายงานรายบุคคล

13

30

มอบหมายงานรายบุคคล

14

20

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
-หนังสือหลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้ ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร
-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 พ.ศ. 2476 พระยาเทพวิฑรู
-คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้ วยหนี ้ บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา 2532
-ข้ อสอบเก่ากฎหมายแพ่งลักษณะหนี ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เอกสารประกอบการสอนการศึกษาหนี ้ โชคดี นพวรรณ
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการสอน. “โชคดี นพวรรณ”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ไม่มี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การ
เรี ยนการสอน โดย
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
1.การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2. ผลการสอบ
3. การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําผลที่ได้ จากการประเมินในข้ อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
การเรี ยนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี ้
- จัดวิพากษ์ แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ ดงั นี ้
1.การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
2.มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
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จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ป ระสิท ธิ ผ ลรายวิ ช า ได้ มี ก ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
1.ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้ อ 4
การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้ อสอบเป็ นแบบอัตนัย จํานวน 3 ข้ อ โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู้
ด้ านพุทธพิสยั ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี ้
บทที่ 1 -4
จํานวน 1 ข้ อ
บทที่ 5-7
จํานวน 1ข้ อ
บทที่ 8-10
จํานวน 1 ข้ อ
รวม
ร้ อยละ

ความจํา

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่ า
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/

/

/
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/

/

/
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/

/
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