คํานํา
เพื่อเปนการศึกษา บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาด!วยกฎหมายครอบครัว มี
เนื้อหาครอบคลุม การหมั้ น เงื่อนไขการสมรส ความสัมพั นธระหวางสามีภรรยา ทรัพยสิ นระหวางสามี
ภรรยา ความเปนโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแหงการสมรส รวมทั้งวาด!วยบิดามารดากับบุตร สิทธิหนาที่
ของบิ ด ามารดา ความปกครอง บุ ต รบุ ญ ธรรม และคาอุ ป การะเลี้ ย งดู ซึ่ งวิ ช านี้ เ ปนวิ ช าบั งคั บ สํ า หรั บ
นักศึกษาป4ที่ 3 ที่นักศึกษาจะต!องศึกษา
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สารบัญ
หมวด

หนา

หมวด 1ขอมูลทั่วไป
หมวด 2จุดมุงหมายและวัตถุประสงค#
หมวด 3ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2563201 กฎหมายครอบครัว
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตร
4. อาจารย#ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย#ผูสอน
อาจารยกันวิศา สุขพานิช และ อาจารยสุภาภรณ เกลี้ยงทอง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป:ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ชั้นป4ที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค#
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อให!นักศึ กษามี ความรู! ความเข! าใจและสามารถอธิบ ายเกี่ ยวกับ กฎหมายครอบครั ว บรรพ 5
กฎหมายครอบครัว มีเนื้อหาวาด!วย การหมั้น เงื่อนไขการสมรส ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ทรัพยสิน
ระหวางสามีภรรยา ความเปนโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแหงการสมรส รวมทั้งวาด!วยบิดามารดากับ
บุตร สิทธิหนาที่ของบิดามารดา ความปกครอง บุตรบุญธรรม และคาอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งวิชานี้เปนวิชา
บังคับที่นักศึกษาจะต!องศึกษา
2. วัตถุประสงค#ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให!นักศึกษาเข!าใจและสามารถอธิบายถึงการหมั้นและเงื่อนไขแหงการสมรส
2. เพื่อให!นักศึกษาเข!าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชนของกฎหมายครอบครัว
ตอสังคมไทย
3. เพื่อให!นักศึกษาทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข!องกับกฎหมายครอบครัว เชน พรบ.วาด!วยคํานําหน!า
หญิง เปนต!น
3
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4.เพื่อให!นักศึกษาสามารถนําข!อกฎหมายวาด!วยครอบครัวมาปรับกับข!อเท็จจริงและแก!ไขปEญหาได!

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝNก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝNกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝHกปฏิบัติงาน
การศึกษาด!วยตนเอง 6
ภาคการศึกษา
ต!องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห#ที่อาจารย#ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปPน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาให!คําปรึกษาในห!องเรียน
- อาจารยจัดเวลาให!คําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความต!องการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ต!องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต!องพัฒนา
พัฒนาผู!เรียนให!มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตยในการทําการตลาด โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผู!นําและผู!ตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแก!ไขข!อขัดแย!งและ
ลําดับความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟEงความคิดเห็นของผู!อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยเคารพกฎระเบียบและข!อบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร!อมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข!องกับกฎหมาย
ครอบครัว
- อภิปรายกลุมกําหนดให!นักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวข!อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข!าเรียน และสงงานที่ได!รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให!และตรงเวลา
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- มีการอ!างอิงเอกสารที่ได!นํามาทํารายงาน อยางถูกต!องและเหมาะสม
ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรู!ที่ต!องได!รับ
- ได!ทราบเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมาย
ให!ค!นคว!าหาบทความ ข!อมูลที่เกี่ยวข!อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช!กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด!วยข!อสอบที่เน!นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการค!นคว!าข!อมูลที่เกี่ยวข!องวิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปQญญา
3.1 ทักษะทางปEญญาที่ต!องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปOองกันและ
แก!ไขปEญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษากฎหมายครอบครัว
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให!นักศึกษาทํางานกลุม และนําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท!ายชั่วโมงและปลายภาค โดยเน!นข!อสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ
4. ทักษะความสัมพันธ#ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต!องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร!างสัมพันธภาพระหวางผู!เรียนด!วยกัน
- พัฒนาความเปนผู!นําและผู!ตามในการทํางานเปนทีมพัฒนาการเรียนรู!ด!วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให!ครบถ!วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน ให!หาคําพิพากษาฎีกาและนําเสนอหน!าชั้นเรียน และ
อานบทความที่เกี่ยวข!องกับรายวิชามาสรุปให!เพื่อนรวมชั้นฟEง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
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- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีมรายงานการศึกษาด!วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต!องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟEง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอ
ในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหข!อมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค!น ข!อมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช!รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให!ศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง จาก website และทํารายงานนําเสนอโดยใช!รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด!วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห#ที่
หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนําบทเรียนและเปน
การสอบถามความรู!
พื้นฐานทาง
กฎหมายครอบครัว
แนะนําวิธีการเรียน การ
ประเมินผล และการทํา
ข!อสอบ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1.อาจารยผู!สอนแนะนําตัว อ.กันวิศา
และอธิบายเนื้อหารายวิชา และ
จุดประสงคและเปOาหมาย
อ.สุภาภรณ#
ของรายวิชาเกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนํา
หนังสือ แหลงการเรียนรู!
และwebsite เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู!พื้นฐาน
ทาง กฎหมายครอบครัว
และรวมแสดงความคิดเห็น
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สัปดาห#ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

2

บ ท ที่ 1 ก า ร บั ง คั บ ใ ช!
กฎหมายครอบครั ว และ
วิ วั ฒ นาการของกฏหมาย
ครอบครัว

3

บทที่ 2 เรื่องการหมั้น

3

4-5

บทที่ 3 การสมรส

3

6

บทที่ 4 ความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยา

3

7

บทที่ 5 ทรัพยสินระหวาง
สามีภรรยา

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1.เ ข! า สู เ นื้ อ ห า บ ท นํ า
บรรยายประกอบ ตั ว บท
กฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1
นั ก ศึ ก ษ า ค! น ห า ข! อ มู ล
กรณี ศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 2
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 2
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 3
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 3
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 4
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 4
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 5
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 5
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต

ผูสอน
อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#
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สัปดาห#ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

บทที่ 6 การสมรสที่เปน
โมฆะ

9

บทที่ 7 การสิ้นสุดแหงการ
สมรส

3

10

บทที่ 8 บิดามารดากับ
บุตร

3

11

บทที่ 9 สิทธิหน!าที่ระหวาง
บิดามารดากับบุตร

3

12

บทที่ 10 ผู!ปกครองและผู!
อยูในปกครอง

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 6
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 6
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 7
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 7
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 8
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 8
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 9
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 9
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 10
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 10
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต

ผูสอน
อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#
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บทที่ 11 บุตรบุญธรรม

3

14

บทที่ 12 คาอุปการะเลี้ยงดู

3

15

บรรยายทบทวนให!
นักศึกษากอนสอบปลาย
ภาค

3

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
ที่
วิธีการประเมิน
สอบท!ายชั่วโมง
1
สอบปลายภาค
วิเคราะหกรณีศึกษา ค!นคว!า
2
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน
การเข!าชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย
3
กิจกรรมตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 11
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 11
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.บรรยายเนื้อหาบทที่ 12
ประกอบ ตัวบทกฎหมาย
2.สรุปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 12
นักศึกษาค!นหาข!อมูล
กรณีศึกษาทางหนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต
1.สรุปการบรรยายเนื้อหาบท
ที่ 1-12 ประกอบ ตัวบท
กฎหมาย
2.สรุปและซักถาม

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#

อ.กันวิศา
และ
อ.สุภาภรณ#
วิธีการ
ประเมิน
ที่
1
2

3

สัปดาห#ที่
สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
ที่
สอบท!ายชั่วโมง
1
สอบปลายภาค
วิเคราะหกรณีศึกษา ค!นคว!า
2
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน
การเข!าชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย
3
กิจกรรมตามใบงาน เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
- หลักกฎหมายครอบครัว (PRINCIPLE OF LAW: FAMILY LAW)
โดย ศ.พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
- คําอธิบาย กฎหมายครอบครัว ผู!เขียน สหัส สิงหวิริยะ
- คําอธิบาย กฎหมายครอบครัว ผู!เขียน ศาสตราจารยไพโรจน กัมพูสิริ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- ข!อมูลทางกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- Website ศาลฎีกา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ#การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได!จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได!ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผู!สอนและผู!เรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผู!เรียน
- แบบประเมินผู!สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ#การประเมินการสอน
ในการเก็บข!อมูลเพื่อประเมินการสอน ได!มีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผู!รวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู!
3. การปรับปรุงการสอน
- หลังจากผลการประเมินการสอนในข!อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข!อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนการวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข!อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู!ในวิชา ได!จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได!ดังนี้
- การทวนสอบการให!คะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผู!ทรงคุณวุฒิ
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
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มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู!ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข!อสอบ
รายงาน วิธีการให!คะแนนสอบ และการให!คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได!มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให!เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป4 หรือตามข!อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข!อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผู!สอน เพื่อให!นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู!
การออกขอสอบ (Test blueprint)
ข!อสอบเปนแบบอัตนัย (จํานวน.4.ข!อ โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู! ด!านพุทธพิสัย ตามแบบของ
(Blooms Taxonomy) ดังนี้
บทที่ 1
จํานวน...1.... ข!อ
บทที่ 2
จํานวน ...1... ข!อ
บทที่ 3
จํานวน ....1....ข!อ
บทที่ 4
จํานวน ..1....ข!อ
รวม
ร!อยละ

ความจํา
⁄

ความเขาใจ
⁄

⁄

⁄

⁄

/

⁄

⁄

⁄

/

⁄

⁄

⁄

/

40
100

40
100

การวิเคราะห#
⁄

40
100

การสังเคราะห#
/

การประเมินคา

40
100
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