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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป       [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ     [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต     [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล     [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา   [คลิกพิมพ์]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.3 

 
 

- 1 - 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา (น าข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา) 

0801212 หนี้ 3(3-0-6) 
Obligation 
  
บุรพวิชา : -  
ควบคู่ : - 
กฎหมายลักษณะหนี้และผลแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 

Obligation and effect of obligation laws under Civil and Commercial Code Book 2 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ศึกษาท่ัวไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกล้ียงจันทร์  
                                     :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี  
                                     :อาจารย์มาตา สินด า 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีที่เรียน 
ภาคเรียนท่ี 1/2564 ช้ันปีท่ี 2 

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

 

 
6.  สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
30 มิถุนายน 2564 
 

หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะท่ีต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะ
หนี้ พร้อมทักษะในการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย และมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไป
ประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
      2. เพื่อให้นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ป๎ญหา ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บนพื้นฐานความรู้ตามหลักวิชาการทาง
กฎหมาย รวมถึงสามารถส่ือสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ในรูปของผลงานทางกฎหมายได้ 
     3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสม
และรู้เท่าทัน 
     4. เพื่อให้นิสิตให้ความส าคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อมท้ังมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
    5. เพื่อให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝุรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกับภูมิป๎ญญา 
ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวัฒน์ 

2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ท้ังในและนอกช้ันเรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย/ได้เรียนรู้สาระ
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายท้ังในและนอกช้ันเรียนโดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 



   
 

 

 

หมวดท่ี  3  ลักษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง/ภาคเรียน - - 90 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
 ค าช้ีแจง ภาคการศึกษาคิดเวลาเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยสอนผ่านระบบ Web Ex, OBS และ TSU MOOC  
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิต
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรือติดประกาศหน้าห้องท างานของ
อาจารย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดท่ี 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน 

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ

ทาง
ป๎ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารฯ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

0801212 หน้ี 
                   

 
(น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดท่ี 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน ขยันและอดทน และ
ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง 

1. การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของอาจารย์ผู้สอน 
2. สอดแทรกระหว่างการเรียนการ
สอนทุกครั้ง 
3. ยกตัวอย่างป๎ญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและผลกระทบของการ
ละเลยกรณีฝุาฝืนกฎหมาย 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ
ต น ต าม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ค ณะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม
ก าหนดเวลา 
4. ประเมินจากผลงานท่ีจะต้องไม่
คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 
 
 

 1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบใน
หน้าท่ีต่อตนเองและสังคม 

 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใน 
สังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

 1.4 มีจรรยาบรรณทาง



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

วิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย 
และผดุงความยุติธรรม 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้ความสามารถ

ทางกฎหมาย ศาสตร์ที่ 
เกี่ยวข้อง และเข้าใจบริบทของ
สังคม 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์กรณีศึกษา 
และฝึกให้คิดและตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบจากโจทย์ป๎ญหาด้านกฎหมาย 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่านระบบ OBS,  

Web Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหัด 

1. ประเมินจากผลงาน  
2. ประเมินจากการสอบเก็บคะแนน
ระหว่างภาคเรียน 
3. ประเมินจากสอบปลายภาค 
  2.2 มีความสามารถใน

การศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูน 
ทักษะท่ีจ าเป็น มีโลกทัศน์ท่ี
กว้างไกล สามารถบูรณาการ 
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมได้ 
 

 2.3 ทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย 
3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ 
กฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมาย
มาใช้กับข้อเท็จจริงใน 
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์กรณีศึกษา 
และฝึกให้คิดและตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบจากโจทย์ป๎ญหาด้านกฎหมาย 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่านระบบ OBS,  

Web Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหัด 

1. ประเมินจากผลงาน  
2. ประเมินจากการสอบเก็บคะแนน
ระหว่างภาคเรียน 
3. ประเมินจากสอบปลายภาค 
 
  3.2  มีความมุ่งมั่น ใฝุรู้ เพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และ สามารถ
น าความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และ
มีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

  



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 4.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพ

และให้คุณค่าแก่ตนเอง และ
ผู้อื่น 

 4.3 มีจิตอาสาและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น า 
และสมาชิกของชุมชนและสังคม 

 4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
สมาชิกในสังคมท่ีมีความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข 

 4.5. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
พัฒนาและท านบุ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการ
สืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปประเด็น น า
เสนอและส่ือสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 5.2 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง 
เหมาะสมและรู้เท่าทัน 

 5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ท่ีจ าเป็นที่มีอยู่ใน ป๎จจุบันต่อ 
การท างานท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย
ได้ 

 5.4 สามารถส่ือสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมาย



   
 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ได้ 
 

ค ำชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้น ามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม 
มคอ.1 มาใช้เป็นมาตรฐานขั้นต่ าของหลักสูตร หากยังไม่มี  มคอ.1 ให้ใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
มาตรฐานขั้นต่ า  และถอดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาเป็นผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 
หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 

ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ท่ีสอน จ านวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช้ รวมท้ังอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา สามารถ
แยกช่ัวโมงบรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติออกเป็น 2 ตาราง 

 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 -ช้ีแจงค าอธิบายรายวิชา  
-ข้อความเบื้องต้น เช่น 
โครงสร้างกฎหมายลักษณะหนี้ 
เนื้อหาของวิชากฎหมายลักษณะหนี้ 
ความหมายของ “หนี้ 
บ่อเกิดแห่งหนี้ 
วัตถุแห่งหนี้ 
บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ 
หนี้ทางแพ่งและหนี้ทางศีลธรรม 

3  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4.วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
และฝึกให้คิดและ
ตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้าน
กฎหมาย 

5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน 
WebEx, tsu-mooc 
ระบบ OBS,  

ผศ.ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 
 
 
 



   
 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
7. การท าแบบฝึกหัด 
 
 

2 วัตถุแห่งหนี้ 3  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบจาก
โจทย์ป๎ญหาด้าน
กฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหัด 

ผศ. ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 

3-4 การไม่ช าระหนี ้ 6  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้านกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 

ผศ.ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 



   
 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหัด 
 

5 การรับช่วงสิทธิ 3  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้านกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหัด 

ผศ. ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 

6 -การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ 
-การเพิกถอนการฉ้อฉล 

3  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้านกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 

ผศ.ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 



   
 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
7. การท าแบบฝึกหัด 
 
 

7 -สิทธิยึดหน่วง 
-บุริมสิทธิ 

3  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้านกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 

8  ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายราย 
 

3  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้านกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 

ผศ.ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 



   
 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
7. การท าแบบฝึกหัด 
 

9 สอบกลางภาค 
10 การโอนสิทธิเรียกร้อง 6  1. บรรยาย 

2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้านกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 

11-14 ความระงับแห่งหนี้ 3  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4.วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้านกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 

ผศ.ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 



   
 

 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
7. การท าแบบฝึกหัด 
 
 

15 สรุปเนื้อหากฎหมายลักษณะหนี้ 3  1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. การท างานกลุ่ม 
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษาและฝึกให้
คิดและตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบจากโจทย์
ป๎ญหาด้านกฎหมาย 
5. มอบหมายงานให้
ค้นคว้า 
6. ให้นิสิตศึกษาผ่าน
ระบบ OBS, Web 
Ex, tsu-mooc 
7. การท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 

16 ส่งผลงานและน าเสนอ 3  ส่ ง ผ ล ง า น แ ล ะ
น าเสนอ 

ผศ. ศุภวีร์ 
ผศ.ดร.  
กนกลักษณ์ 
อ.มาตา 

17 อ่านหนังสือ 

18                   18 สอบปลายภาค 

รวม 54   
 
 
 
 
 



   
 

 

 
1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
ลักษณะการประเมิน 

(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 
สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วน
ของ 

คะแนนท่ี 
ประเมิน 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม  

 ข้อ 1.1, 1.4 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
4. ประเมินจากผลงานท่ีจะต้องไม่คัดลอก
หรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 

ทุกสัปดาห์ 4 

2. ด้าน
ความรู้/ด้าน
ทักษะป๎ญญา  

  ข้อ 2.1, 
3.1 

1. ประเมินจากผลงาน  
2.  ประเมินจากการสอบเก็บคะแนน
ระหว่างภาคเรียน 
3. ประเมินจากสอบปลายภาค 

 

สัปดาห์ท่ี 8  
  

สัปดาห์ท่ี 1-16 
สัปดาห์ท่ี 18 

 

16 
  

40 
40 

3. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ด้านบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  

-  
ความร่วมมือในการท างานกลุ่มของนิสิต/
การร่วมแสดงความคิดเห็น 

ทุกสัปดาห์ 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

4. ด้านการ
ส่ือสารและ

การใช้
เทคโนโลยี  

 

- 
ประเมินจากการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
หรือการส่งแบบฝึกหัดผ่านเทคโนโลยี 

ทุกสัปดาห ์ 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

รวม 100% 

 
 



   
 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 
          1.1 เอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์ประจ าวิชา 
          1.2 ปราโมทย์ จารุนิล. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. พิมพ์ครั้งท่ี 9.

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556.  
          1.2 โสภณ รัตนากร. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2556 
          1.3 สุนทร มณีสวัสด์ิ. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: หนี้. พิมพ์ครั้งท่ี 2. 

กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2553.  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
         2.1 จ๊ิด เศรษฐบุตร (แก้ไขเพิ่มเติมโดยดาราพร ถิระวัฒน์). หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้.

พิมพ์ครั้งท่ี 19. กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.  

         2.2 ภัทรศักด์ิ วรรณแสง. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้. พิมพ์ครั้งท่ี 9.  
กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2548. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
         3.1 หนังสือ 
              จรัญ ภักดีธนากุล. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พลสยาม พริ้นต้ิง , 2555.  
              พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2552.  
              ไพโรจน์ วายุภาพ. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. พิมพ์ครั้งท่ี

5. กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ม.ป.ป. 
              ภัทรศักดิ์ วรรณแสง. หลักกฎหมายหนี้. พิมพ์ครั้งท่ี 11. กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 

2554. 
              สุนทร มณีสวัสด์ิ. สรุปวิชากฎหมาย หนี้. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 

2548.  
              ______________. ถาม – ตอบ หนี้. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพมหานคร: วิญํูชน, 2549.  
              อรพรรณ พนัสพัฒนา. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2550. 



   
 

 

 
หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาท้ังด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมท้ังในและ

นอกช้ันเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอป๎ญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกช่ัวโมงท่ีท าการสอน 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 3.3 กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและ
บริการการศึกษา 
 4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีมีมาตรฐาน 
 4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน   
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนนรายงานกลุ่ม 
    เนื้อหารายงาน  
    1. วัตถุแห่งหนี้ 
    2. การไม่ช าระหนี้  (มาตรา 203- มาตรา 212) 
    3. การไม่ช าระหนี้ (มาตรา 213- มาตรา 225) 
    4. การรับช่วงสิทธิและการรับช่วงทรัพย์ 
    5. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ 
    6. การเพิกถอนการฉ้อฉล 
    7. สิทธิยึดหน่วง 
    8. บุริมสิทธิ 
    9. ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายราย 
    10. การโอนสิทธิเรียกร้อง 
    11. การช าระหนี้ 
    12. การปลดหนี้และการหักกลบลบหนี้ 
    13. การแปลงหนี้ใหม่และหนี้เกล่ือนกลืนกัน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-พฤติกรรมในการเรียน 
-พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 
-พฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
-ผลงานต้องไม่คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 
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-สรุปเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิก 8 
-น าเสนอด้วยคลิป VDO ประมาณ 10 นาที โดยต้องมี PowerPoint และนิสิตท่ี 
น าเสนอ 
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รวม 20 
 
ก าหนดส่งผลงาน 
-อินโฟกราฟิก ช่วงสัปดาห์ท่ี 8 
-คลิป VDO    ช่วงสัปดาห์ท่ี 15 


