
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา  
มหาวิทยาลัยทักษณิ  
(ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2565) 
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มคอ.3 ม.ทักษิณ 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา    
 ภาษาไทย มรดก 
 ภาษาอังกฤษ Succession 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 
 (ทฤษฎี 3 ชม.  ปฏิบัติ 0 ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 6ชม. /สัปดาห)์ 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
 3.1 หลักสูตร  

              ระดับปริญญาตรี ☐ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  ☐ ระดับปริญญาโท ☐ ระดับปริญญาเอก 
 3.2 ประเภทของรายวิชา 

  ☐ วิชาพื้นฐาน  วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก  

  ☐ วิชาเลือกเสรี ☐ อืน่ ๆ ...................... 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/

สาขาวิชา 
โทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ 

1 ดร. จันทราทิพย์ 
สุขุม 

นิติศาสตร์ 0869636381 juntratip@tsu.ac.th  

2 ผศ.ดร. 
กนกลักษณ์ 
จุ๋ยมณี 

นิติศาสตร์ 0869663870 kanokluk@hotmail.com  

3 อ.มาตา สินด า นิติศาสตร์ 0847089652 mata.s@tsu.ac.th  
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4.2 อาจารย์ผู้สอน   
ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/

สาขาวิชา 
โทรศัพท์ E-mail หมายเหตุ 

1 ดร. จันทราทิพย์ 
สุขุม 

นิติศาสตร์ 0869636381 juntratip@tsu.ac.th  

2 ผศ.ดร. 
กนกลักษณ์ 
จุ๋ยมณี 

นิติศาสตร์ 0869663870 kanokluk@hotmail.com  

3 อ.มาตา สินด า นิติศาสตร์ 0847089652 mata.s@tsu.ac.th  
      

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ชั้นปีที่เรียน   
 5.1 ภาคการศึกษาท่ี 2/65 ช้ันปีท่ี 2 ท้ังภาคปกติ สมทบ และ BC 
 5.2 จ านวนผู้เรียน 1) ภาคปกติ จ านวน 457 คน (รวมท้ัง 2 วิทยาเขต) และ 2) ภาคสมทบ จ านวน 

44 คน 3) ภาค BC จ านวน 33 คน 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 ☐ มี  ระบุ [......................................]  
  ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

 ☐ มี  ระบุ [......................................]  
  ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 1) ภาคปกติ วันศุกร์ เวลา 17.30 - 19.30 น. ห้องเรียน 17301 2) ภาค BC ห้องเรียน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วันท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals) 

1.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถทางกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บรรพ 6 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมายลักษณะมรดก และสามารถ
ปรับบทข้อกฎหมายลักษณะมรดก มาบูรณาการกับข้อเท็จจริงและใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และสร้างสรรค์สังคม  

1.3 เพื่อให้นิสิตสามารถแบ่งมรดกได้จากตัวอย่างสมมติ สามารถร่างพินัยกรรมในแบบต่าง ๆ ตาม
กฎหมายได้      

1.4 เพื่อให้นิสิตให้ความส าคัญและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสังคม พร้อม
ท้ังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 

1.5 เพื่อให้นิสิตสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ และ
ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวน
ทัศน์กฎหมายยุคโลกาภิวัฒน์ และการเรียนรู้แบบ Active Learning 

2.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการ
สร้างบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ (CLOs)   
1. CLO1 อธิบายกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 
2. CLO2 อธิบายหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญทางกฎหมายลักษณะมรดกได้ 
3. CLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านกฎหมายลักษณะมรดกกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงของโลกยุคป๎จจุบันและทันกับความต้องการของชุมชนได้ 
4. CLO4 วิเคราะห์ข้อกฎหมายลักษณะมรดกกับข้อเท็จจริงเพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ 
5. CLO5 เคารพระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพและ

ให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น  
6. CLO6 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกของสังคมได้ 
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7. CLO7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าเสนอความรู้ด้านกฎหมายลักษณะมรดกในช้ันเรียน
หรือเวทีอื่นได้ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

(ภาษาไทย)  
กฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 
Succession law under Civil and Commercial Code, Book 6 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ภาคทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

3 0 6 

  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายกลุ่มหรือ

รายบุคคล 
1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบในช้ันเรียน ทางเว็บไซต์และติดประกาศหน้าห้องพัก

อาจารย์ 
  

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนิสิต 
 
1. ความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานิสิต (CLOs)  

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวิชานี้จะสามารถ     
 1. CLO1 อธิบายกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 
2. CLO2 อธิบายหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญทางกฎหมายลักษณะมรดกได้ 
3. CLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านกฎหมายลักษณะมรดกกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงของโลกยุคป๎จจุบันและทันกับความต้องการของชุมชนได้ 
4. CLO4 วิเคราะห์ข้อกฎหมายลักษณะมรดกกับข้อเท็จจริงเพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ 
5. CLO5 เคารพระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพและ

ให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น  
6. CLO6 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกของสังคมได้ 
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7. CLO7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าเสนอความรู้ด้านกฎหมายลักษณะมรดกในช้ันเรียน
หรือเวทีอื่นได้ 
 
2. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ 1 และการวัดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของรายวิชา   

CLOs วิธีสอน/วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้/เคร่ืองมือใน

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 
1. อธิบายหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญ
ทางกฎหมายลักษณะมรดกได้ 

1. ประเมินจากผลงานการค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
2. สอบปลายภาค                                                          

CLO2 1. อธิบายกฎหมายลักษณะมรดก ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

1. ประเมินจากผลงานการค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
2. สอบปลายภาค                                                          

CLO3 1. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ด้านกฎหมาย
ลักษณะมรดกกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงของโลกยุคป๎จจุบันและทันกับ
ความต้องการของชุมชนได้ 

1. ประเมินจากผลงานการค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
2. สอบปลายภาค                                                          

CLO4 
1. วิเคราะห์ข้อกฎหมายลักษณะมรดกกับ
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ 

1. ประเมินจากผลงานการค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
2. สอบปลายภาค                                                          

CLO5 1. เคารพระเบียบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 

1. ประเมินจากผลงานการค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
 

CLO6 1. ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังใน
ฐานะผู้น าและสมาชิกของสังคมได้ 

1. ประเมินจากผลงานการค้นคว้าและการ
น าเสนอ 

CLO7 
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
น าเสนอความรู้ด้านกฎหมายลักษณะมรดก
ในช้ันเรียนหรือเวทีอื่นได้ 

1. ประเมินจากผลงานการค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

1 - 2 อธิบายเค้าโครงการสอนรายวิชา  
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผล 
บทท่ี 1 มรดกกับการตกทอด
แห่งมรดก 

- - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและน าเสนอ 

 

3 บทท่ี 2 ทายาทและ
ความสามารถในการเป็นทายาท 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและน าเสนอ 

 

4 บทท่ี 3 ทายาทโดยธรรม 3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและน าเสนอ 

 

5 บทท่ี 4 การรับมรดกแทนท่ี 3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและน าเสนอ 

 

6 บทท่ี 5 สิทธิและส่วนแบ่ง
ของทายาทโดยธรรมและสิทธิ
ของทายาทท่ีเป็นพระภิกษุ 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและน าเสนอ 

 

7 บทท่ี 6 ผู้ ไ ด้ทรัพย์ สินของ
ผู้ตายโดยเหตุอื่นนอกจากการ

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
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คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

เป็นทายาท 
บทท่ี 7 การเสียสิทธิในการ
รับมรดก (ก า จัดไม่ ให้ รั บ
มรดก) 

3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและ
น าเสนอ 

8 บทท่ี 7 การเสียสิทธิในการ
รับมรดก (การตัดและการ
สละมรดก) 

3 

 
- 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและ
น าเสนอ 

 

9 ท ากิจกรรมกลุ่ม 
 6 

 
- 

1. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและ
น าเสนอ 

 

10 บทท่ี 8  พินัยกรรม 
  -  ความหมายและลักษณะ
ของพินัยกรรม   
  -  ผู้ท าพิ นั ยกร รม / ผู้รั บ
พินัยกรรม 
  -  พยานในพินัยกรรม 

3 

 
 
- 
 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและ
น าเสนอ 

 

11 บทท่ี 8  พินัยกรรม 
- แบบของพินัยกรรม   

3 

 
 
- 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและ
น าเสนอ 

 

12 สอบปากเปล่า 3 -   
13 บทท่ี 8 พินัยกรรม 

- ความไม่ เป็นผลของ
พินัยกรรมหรือข้อก าหนด
พินัยกรรม 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5.  มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าและ
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คาบที่ บทที/่หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

วิธีการ : สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

น าเสนอ 
14 บทท่ี 9   ผู้จัดการมรดก 3 - 1. บรรยาย 

2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ ค้นคว้าและ
น าเสนอ 

 

15 บทท่ี 10 การจัดการมรดก 
บทท่ี 11 อายุความคดีมรดก 

3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและน าเสนอ 

 

16 บรรยายสรุป 3 - 1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ท าแบบฝึกหัด 
 

 

17 
สอบปลายภาค 

18 
 รวมชั่วโมง 

ตลอดภาคการศึกษา 
45 45 
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2. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
 2.1 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
  ก. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

การประเมินเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ ประกอบด้วยการให้ค าแนะน าในช้ันเรียน/ผล
สะท้อนกลับ (feedback) ต่อการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
  ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
   (1) วิธีการ/เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล น้ าหนัก 

(ร้อยละ) วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ 
 1. CLO1 อธิบายกฎหมายลักษณะ
มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์บรรพ 6 และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้ 

ประ เมินจากความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ลักษณะมรดก ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ  6  และกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้องได้ 

1. ประเมนิจากผลงาน
การค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
2.  สอบปลายภาค                                                          

83 

 2. CLO2 อธิบายหลักการแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีส าคัญทางกฎหมายลักษณะ
มรดกได้ 

ประ เมินจากความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญทาง
กฎหมายลักษณะมรดกได้ 

1. ประเมินจากผลงาน
การค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
2.  สอบปลายภาค                                                          

 3. CLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
กฎหมายลักษณะมรดกกับข้อเท็จจริง
ในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของโลก
ยุคป๎จจุบันและทันกับความต้องการ
ของชุมชนได้ 

 ประเมินจากการประยุกต์ใช้
อง ค์ความรู้ ด้ านกฎหมาย
ลักษณะมรดกกับข้อเท็จจริง
ในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ของโลกยุคป๎จจุบันและทัน
กับความต้องการของชุมชน
ได้ 

1. ประเมินจากผลงาน
การค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
2.  สอบปลายภาค                                                          

  
4. CLO4 วิเคราะห์ข้อกฎหมาย
ลักษณะมรดกกับข้อเท็จจริงเพื่อ
ประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ 

  
ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อ
กฎหมายลักษณะมรดกกับ
ข้อ เ ท็จจริ ง เพื่ อประกอบ
วิชาชีพในอนาคตได้ 
 

1. ประเมินจากผลงาน
การค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
2.  สอบปลายภาค                                                         
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5. CLO5 เคารพระเบียบ มีวินัย มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพและให้คุณค่า
แก่ตนเองและผู้อื่น  

ประ เมิ น จากการ เคารพ
ระ เบี ยบ  มี วิ นั ย  มี ค ว าม
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพ
และให้คุณค่าแก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

1. ประเมินจากผลงาน
การค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
 

8 

6. CLO6 ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและ
สมาชิกของสังคมได้ 

ประ เมิน จากการท า ง าน
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น า
และสมาชิกของสังคมได้ 

1. ประเมินจากผลงาน
การค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
 

7. CLO7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน าเสนอความรู้ด้าน
กฎหมายลักษณะมรดกในช้ันเรียนหรือ
เวทีอื่นได้ 

ประเมินจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
น าเสนอความรู้ด้านกฎหมาย
ลักษณะมรดกในช้ันเรียน
หรือเวทีอื่นได้ 

1. ประเมินจากผลงาน
การค้นคว้าและการ
น าเสนอ 
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รวม 100 
   (2) ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา 

(2.1) การประเมินผลการเรียนรายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

(2.2) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
(2.3) ค่าระดับคะแนน 

เกรด คะแนน 
A >80 
B+ >75 
B >70 

C+ >65 
C >60 

D+ >55 
D >50 
F >0 

 
   (3) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชาก าหนดให้มีการสอบแก้ตัว) 
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- 
 
3. การอุทธรณ์ของนิสิต 

นิสิตสามารถอุทธรณ์โดยท าบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 
กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก. สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 

2558. 
 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
 สหัส สิงหวิริยะ. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2545. 
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด, 2549. 
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. มรดก ทฤษฎี ปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2557. 
สุพร อิศรเสนา. ต าราว่าความ ผู้จัดการมรดก. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติบรรณ

การ, 2548 
อาจารี มีอินทร์เกิด. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2557. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก หน่วยท่ี 

8-15: กรุงเทพมหานคร, 2559. 
ไชยยศ เหมะรัชตะ. ป๎ญหากฎหมายชาวบ้าน เล่ม 2 มรดก. พิมพ์ครั้งท่ี 3 กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2548. 
ไพโรจน์ กัมพูสิริ. กฎหมายลักษณะมรดก รวมหมายเหตุท้ายค าพิพากษาฎีกาของ ศาสตราจารย์จิตติ 

-     ติงศภัทิย์. พิมพ์ครั้งท่ี 2 กรุงเทพมหานคร: บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด, 2554. 
เพิ่มบุญ แก้วเขียน. ถาม – ตอบ มรดก. พิมพ์ครั้งท่ี 6 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญํูชน, 2552.  
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม. พิมพ์ครั้งท่ี 4 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

นิติบรรณการ, 2547. 
สหัส สิงหวิ ริยะ . พินัยกรรม ความรู้ เรื่องการท าและข้อแนะน าในการท า . พิมพ์ครั้ ง ท่ี 2 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติบรรณการ, 2547. 
  

3. ทรัพยากรอื่น ๆ (ถ้ามี) 
บทความกฎหมายจากเว็บไซด์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม (www.library.coj.go.th) 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอถึงป๎ญหาของการเรียนการสอนในทุกสัปดาห์ 
1.3 ผู้เรียนประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนผ่านระบบของมหาวิทยาลัย   

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1  ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน 
3.3 จัดอภิปราย/ สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย   

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

4.1 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้ส านักทะเบียน 
4.2 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชา ก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าหรือภาคการศึกษาถัดไป 
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ภาคผนวก 
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

 
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs ระดับรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

[รหัสวิชา]  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

PLO1 PLO2 Sub PLO 2A Sub PLO 2B PLO3 
CLO1 [..........................................]       
CLO2 [..........................................]       
CLO3 [..........................................]       
CLO4 [..........................................]       
 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ 
 (โดยพิจารณาจาก เล่ม มคอ.2 หมวดท่ี 2) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  

[สมรรถนะ] 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(Sub PLOs)  

[รู้และเข้าใจ (know) ทักษะ (skills) เจตคติ (attitude)] 
PLO 1: [..........................................]  K1 [..........................................] ดูจากค าอธิบายรายวิชา 

K2 [..........................................]  
K3 [..........................................]  

 S1 [..........................................] ดูจากค าอธิบายรายวิชา ปฏิบัติ
เพื่อให้ได้ตัว K 
S2 [..........................................]  
S3 [..........................................]  

 A1 [..........................................]  
A2 [..........................................]  
A3 [..........................................]  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  

[สมรรถนะ] 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(Sub PLOs)  

[รู้และเข้าใจ (know) ทักษะ (skills) เจตคติ (attitude)] 
PLO 2: [..........................................]  K.. [..........................................]  

K.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  

 A.. [..........................................]  
A.. [..........................................]  

Sub PLO 2A: [........................]  K.. [..........................................]  
K.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  

 A.. [..........................................]  
A.. [..........................................]  

Sub PLO 2B: [........................]  K.. [..........................................]  
K.. [..........................................]  

 S.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  

 A.. [..........................................]  
A.. [..........................................]  

PLO ..: [........................]  K.. [..........................................]  
K.. [..........................................]  

 S.. [..........................................]  
S.. [..........................................]  

 A.. [..........................................]  
A.. [..........................................]  
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วิชามรดก 
ปี 2/2565 

 
การวัดการประเมินผล 

เก็บคะแนน (40 คะแนน) สอบปลายภาค (60 คะแนน) 
1. รายงาน 18 คะแนน  ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ 60 คะแนน 
2. อินโฟกราฟิก นิยายกฎหมาย อ้างอิงค าพิพากษา          
5 คะแนน 
3. คลิปวีดีโอบทบาทสมมติ ละครกฎหมาย อ้างอิง             
ค าพิพากษา 15 คะแนน 
4. สอบเรื่องการเขียนพินัยกรรมและการเขียนค าร้อง
ขอจัดต้ังผู้จัดการมรดก รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
โครงการ 2 คะแนน  
*หมายเหตุ 
   1. ข้อ 1 - 3 ใชห้ัวข้อที่เลือกเร่ืองเดียวกัน 
   2. ข้อ 4 ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการที่อาจารย์ก าหนด 
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1. รายงาน 18 คะแนน   
เกณฑ์การให้คะแนนรายงาน คะแนน 

ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีหน้าปก ค าน า สารบัญ บรรณานุกรม ถูกต้อง  
2. เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น่าสนใจ (การเรียบเรียงและถ่ายทอดเนื้อหา) 
และมีเนื้อหามากกว่า 15 หน้า 
3. มีเชิงอรรถและบรรณานุกรมไม่น้อยกว่าจ านวนสมาชิกกลุ่ม  
ซึ่งมาจากต ารา หนังสือ ค าอธิบายกฎหมายมรดกไม่ต่ ากว่า 2 เล่ม  
ท่ีเหลือมาจากวิทยานิพนธ์ วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เว็บไซต์   
4. สอบปากเปล่า  

14 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค าส่ังของอาจารย์ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 
2. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
3. ผลงานต้องไม่คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 
4. ผลงานต้องมีการระบุถึงการแบ่งภาระงานกันอย่างชัดเจน 
(ระบภุาระงานของสมาชิกกลุ่มท้ายรายงาน อินโฟกราฟิก และคลิปวีดีโอ) 

3 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    การจัดรูปแบบรายงานมีลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1 

รวม 18 
 
2. อินโฟกราฟิก 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ด้านความรู้&ด้านทักษะทางปัญญา 
เนื้อหาถูกต้อง (ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักภาษาไทย) ชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย น่าสนใจ   

2 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค าส่ังของอาจารย์ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 
2. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
3. ผลงานต้องไม่คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 

2 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินโฟกราฟิกมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าสนใจ 

1 

รวม 5 
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3. คลิปวีดีโอบทบาทสมมติ  15 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

ด้านความรู้&ด้านทักษะทางปัญญา 
1. เนื้อหาสาระถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย  
2. มีรูปแบบการน าเสนอริเริ่ม สร้างสรรค์ น่าสนใจ เสียงดังฟ๎งชัด มีลีลาประกอบ  
3. แสดงบทบาทท่ีเหมาะสม 

5 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค าส่ังของอาจารย์ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย และความ
รับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
2. มีส่วนร่วมในบทบาทท่ีได้รับอย่างเหมาะสม 
3. ผลงานต้องไม่คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 
*** การรายงานความก้าวหน้าและส่งงานตามสัปดาห์ท่ีก าหนด 

3 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีรูปแบบการน าเสนอท่ีริเริ่มสร้างสรรค์และน่าสนใจ 
2. ใช้สถานท่ีเหมาะสม 
3. มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการน าเสนอเหมาะสม 
4. แสดงบทบาทการน าเสนอเหมาะสม เสียงดังฟ๎งชัด มีลีลาประกอบ ใช้ภาษาสุภาพเรียบร้อยตาม
บทบาทท่ีได้รับ 
5. ใช้เวลา 8 – 10 นาที 

7 

รวม 15 
 

สัปดาห์ที่ สิ่งที่ต้องส่ง 
3 หัวข้อท่ีนิสิตสนใจและเลขค าพิพากษา 
5 บทนิยาย (ยังไม่ต้องท าเป็นอินโฟกราฟิก) 
6 อาจารย์ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบทนิยาย 
11 ส่งอินโฟกราฟิก คลิปวีดีโอ และรายงาน  

 


