
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 304

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฏหมายลักษณะมรดก

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Succession Law

4. จำนวนหน่วยกิต : 2 (2-0-4)

                         (บรรยาย 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

     บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก

มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ ปัญหาข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดก

    General provisions of succession. Legal rights of succession. Wills. Administration and

distribution of an estate. Vacant estates. Prescription. Disputes and problems relating to

succession.

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นางสาว ภิรมย์พร ไชยยนต์

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง ห้อง พักอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

              โทร. 087-6510047      E-mail. arjanaon@gmail.com

          2) นาง มณฑิรา แก้วตา

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์คณะนิติศาสตร์

              โทร. 0800045109      E-mail. p27t04@hotmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 ทราบกติกาในการเรีย

นร่วมกัน

-	กฎ ระเบียบในการเรียน

-	วิธีการเรียน

-	ความสำคัญ ที่มา

ขอบเขต

วัตถุประสงค์ของวิชา

-	แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้

นคว้า

-	ความจำเป็นในการศึกษาก

ฎหมายลักษณะมรดก

2 0 4 -	ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

-	แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

-	แนะนำ

/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้

ที่จะนำมาใช้ในรายวิชานี้

-PowerPoint

-	อภิปราย

-	แสดงความคิดเห็น

-	บรรยาย

-	ความตรงต่อเวลา/การแต่งกาย

-	สอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการเรีย

นรู้ที่จะนำมาใช้ เช่น

การอภิปรายกลุ่ม การใช้กรณีศึกษา

การกำหนดสถานการณ์จำลอง

อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา

2 เรียนรู้ที่มาชองกฎหม

ายลักษณะมรดก

ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมา

ยลักษณะมรดก

-	พัฒนาการของกฎหมายม

รดก

-	ขอบเขตการใช้กฎหมายลั

กษณะมรดก

-	หลักการสำคัญพื้นฐานขอ

งกฎหมายลักษณะมรดก

-	ความหมายของมรดก

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	PowerPoint

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา 



-	อภิปราย

-	แสดงความคิดเห็น

-	บรรยาย

3 เรียนรู้การตกทอดขอ

งทรัพย์มรดก

ในกรณีเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัย

กรรม

-	การตกทอดแห่งทรัพย์มร

ดก

-	ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกแ

ละส่วนแบ่งมรดก

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	ให้นักศึกษาทำผังเครือญาติของต

น

และผู้สอนใช้ผังเครือญาติดังกล่าวเป็น

ฐานในการสะท้อนถึงปัญหา

แนวคิดของกฎหมายมรดกในการกำห

นดทายาทที่มีสิทธิรับมรดก

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา 

4 เรียนรู้ว่าบุคคลใดบ้าง

มีสิทธิรับมรดก

และได้รับอย่างไร

ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกและส่

วนแบ่งมรดก (ต่อ)

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา 



ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	ให้นักศึกษาทำผังเครือญาติของต

น

และผู้สอนใช้ผังเครือญาติดังกล่าวเป็น

ฐานในการสะท้อนถึงปัญหา

แนวคิดของกฎหมายมรดกในการกำห

นดทายาทที่มีสิทธิรับมรดก

5 เรียนรู้กรณีการรับมร

ดกแทนที่

บุคคลประเภทใดบ้าง

สามารถรับมรดกแทน

ที่ได้

การรับมรดกแทนที่ 2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา 

6 เรียนรู้ว่าทรัพย์มรดก

ของพระภิกษุตกทอด

แก่บุคคลใดบ้าง

และกรณีมรดกที่ไม่มี

ผู้รัลจะตกทอดแก่ใคร

-	มรดกพระภิกษุ

การตกทอดแก่วัด

-	กรณีมรดกที่ไม่มีผู้รับ

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา 

7 วิธีการในการถูกกำจัด การเสียไปซึ่งสิทธิในการรับมร 2 0 4 -	ใช้การบรรยาย -	การสังเกตจากการอภิปราย อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา 



ไม่ให้รับมรดก ดก

-	ถูกกำจัดไม่ให้รับมรดก

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

8 วิธีการในการตัดไม่ให้

รับมรดก

และวิธีการในการสละ

มรดก

การเสียไปซึ่งสิทธิในการรับมร

ดก (ต่อ)

-	ถูกตัดไม่ให้รับมรดก

-	ทายาทสละมรดก

-	การเสียสิทธิโดยอายุความ

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา 

9 เรียนรู้ความหมายของ

พินัยกรรม

และลักษณะที่สำคัญข

องพินัยกรรม

กรณีเจ้ามรดกทำพินัยกรรม

-	ความหมายของพินัยกรรม

-	บุคคลที่มีสิทธิทำพินัยกรร

ม

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์ภิรมย์พร   ไชยยนต์



ในการอธิบายหลักกฎหมาย

10 เรียนรู้ว่าบุคคลใดบ้าง

สามารถทำพินัยกรรม

ได้

และบุคคลใดบ้างสาม

ารถเป็นผู้รับพินัยกรร

มได้

-	ความสามารถของผู้รับพินั

ยกรรม

-	ประเภทของผู้รับพินัยกรร

ม

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์ภิรมย์พร   ไชยยนต์

11 เรียนรู้แบบในการทำ

พินัยกรรม

-	แบบของพินัยกรรม 2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์ภิรมย์พร   ไชยยนต์

12 เรียนรู้เรื่องแบบของก

ารทำพินัยกรรม

-	แบบของพินัยกรรม (ต่อ) 2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์ภิรมย์พร   ไชยยนต์



ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

13 เรียนรู้วิธีการเพิกถอน

พินัยกรรม

และการที่พินัยกรรมต

กไป

-	การเพิกถอนและการตกไ

ปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหน

ดพินัยกรรม

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์ภิรมย์พร   ไชยยนต์

14 เรียนรู้เรื่องความเสียเ

ปล่าของพินัยกรรม

และวิธีการตั้งผู้จัดการ

มรดก

-	ความเสียเปล่าแห่งพินัยกร

รมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม

-	ผู้จัดการมรดก

2 0 4 -	ใช้การบรรยาย

-	ให้นักศึกษาอภิปราย

-	กำหนดประเด็นคำถามให้นักศึกษ

าคิด

วิเคราะห์และตอบคำถามโดยอาศัยห

ลักกฎหมายที่ศึกษาเป็นฐานในการวิเ

คราะห์และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแ

ละอธิบายเพิ่มเติม

-	ใช้กรณีศึกษา (case study)

ในการอธิบายหลักกฎหมาย

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	การทดสอบย่อย

-	การสอบปลายภาคโดยข้อสอบอัต

นัย

อาจารย์ภิรมย์พร   ไชยยนต์

15 เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญ

หาเกี่ยวกับคดีมรดกที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจำ

วัน

โดยนำกฎหมายที่ได้เรี

-	ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับม

รดกในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลรา

ชธานี

2 0 4 -	ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลั

ก (problem base learning) หรือ

สถานการณ์จำลอง (stimulation)

เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์โด

ยใช้หลักกฎหมายที่ศึกษามาเป็นฐานก

-	การสังเกตจากการอภิปราย

การแสดงความเห็นและการให้เหตุผล

ของนักศึกษา

-	ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่

วมของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

อาจารย์ภิรมย์พร   ไชยยนต์



ยนมาแล้วมาปรับใช้กั

บข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ารวิเคราะห์ -	ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสะท้อนปัญ

หาอุปสรรค

และประเมินตนเองในการมีส่วนร่วมข

องทุกคนในกลุ่ม

-	ความถูกต้องของการวินิจฉัยข้อเท็

จจริงกับข้อกฎหมาย



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        พรชัย สุนทรพันธุ์ 2549 คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

        ไพโรจน์ กัมพูสิริ 2548 กฎหมายลักษณะมรดก: รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์จิตติ

ติงศภัทิย์ โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        สหัส สิงหวิริยะ 2547 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ6 มรดก นิติธรรม

        วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2549 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก

โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        1.เอกสารประกอบการบรรยายจัดทำโดยอ.ภิรมย์พร   ไชยยนต์

2.เอกสารประกอบการบรรยายจัดทำโดยอ.มณฑิรา   แก้วตา

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6, 1.7,4.1  การเข้าชั้นเรียน/การแต่งกาย

การร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น 

1-15  

2.2 , 3.6, 5.4 , 5.5 การสอบปลายภาค 16 100%

รวม 100%


