
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 205

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายลักษณะยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law of Loan,Suretyship,Mortgage and Pledge

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาและลักษณะของการยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3

และหลักประกันหนี้ตามกฎหมายอื่นๆรวมทั้งปัญหาการค้ำประกันในยุคโลกาภิวัตน์

 

    History, definition, importance, problems of loan, suretyship, mortgage and pledge. As provided

in the Book III of Civil and Commercial Code. Other collaterals as provided in other statutes as

well as some problems arising from suretyship in the globalization era.

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาใน หมวดวิชาเฉพาะ  

กลุ่มวิชา กฎหมายแพ่งพาณิชย์และธุรกิจ  ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีเนตร สาระพงษ์

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์คณะนิติศาสตร์

              โทร. 0866198249      E-mail. treeneat.law.ubu.ac.th



          2) นาง มณฑิรา แก้วตา

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์คณะนิติศาสตร์

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

          3) นางสาว ศศิวิมล เสมอใจ

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์คณะนิติศาสตร์

              โทร. 0832001053      E-mail. ubuandb@gmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 ปรับพื้นฐานและสร้าง

ความเข้าใจในการเรีย

นรู้ร่วมกันของนักศึก

ษาและอาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายเนื้อหาของการยื

มและการค้ำประกันด้

วยบุคคลได้

-	กติกาในการเข้าชั้นเรียน

-	แนวคิด

ทฤษฎีที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษ

า

-      

สรุปหลักกฎหมายลักษณะยืม

และหลักเกี่ยวกับการค้ำประกั

นด้วยบุคคล

3 0 6 - ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชานี้

- ใช้การบรรยาย

การสังเกตพฤติกรรมขอนักศึกษาในห้

องเรียน

ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์

3 นักศึกษาเข้าใจภาพร

วมและสามารถอธิบา

ยหลักกเกี่ยวกับการยื

มโดยคร่าวได้

-   

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยืม

(ยืมใช้คงสิ้นเปลือง)

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงานให้

-การระดมความสมอง

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์

2 นักศึกษาเข้าใจภาพร

วมและสามารถอธิบา

ยหลักการ "ยืม"

โดยคร่าวได้ 

-

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยืม

(ยืมใช้คงรูป)

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงานให้

-การระดมความสมอง

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์

4 นักศึกษาเข้าใจภาพร

วมและสามารถอธิบา

ยหลักการ " กู้ยืม "

-

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยืม

(การกู้ยืมเงิน)

3 0 6 - บรรยายในชั้นเรียน

- ถามตอบ หรืออภิปราย

- ทดสอบย่อย 

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์



โดยคร่าวได้

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- สอบปลายภาค

5 นักศึกษาเข้าใจลักษณ

ะของสัญญาค้ำประกั

นและขอบเขตความรั

บผิดของผู้ค้ำประกัน 

   

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำ

ประกัน

 -

ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน

 -

ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำ

ประกัน     

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงานให้

-การระดมความสมอง

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.ศศิวิมล เสมอใจ

6 นักศึกษาเข้าใจสิทธิข

องผู้ค้ำประกันก่อนกา

รบังคับชำระหนี้ได้

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำ

ประกัน

 - ผลก่อนการชำระหนี้

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงานให้

-การระดมความสมอง

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.ศศิวิมล เสมอใจ 

7 นักศึกษาเข้าใจสิทธิข

องผู้ค้ำประกันและอธิ

บายวิธีการภายหลังก

ารชำระหนี้

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำ

ประกัน

 -  ผลภายหลังการชำระหนี้

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงานให้

-การระดมความสมอง

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.ศศิวิมล เสมอใจ 

8 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายการระงับสิ้นไปของ

สัญญาค้ำประกันได้

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำ

ประกัน

 -

ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้

ำประกัน  

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงานให้

-การระดมความสมอง

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.ศศิวิมล เสมอใจ 

9 นักศึกษาเข้าใจหลักทั่

วไปและที่มาของสัญ

ญาจำนองและจำนำ 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับจำนอง

     - หลักทั่วไป

ที่มาของสัญญาจำนองและจำ

นำ

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงานให้

-การระดมความสมอง

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.ศศิวิมล เสมอใจ 



      -

บทเบ็ดเสร็จทั่วไปจำนอง      

 

      -

สิทธิจำนองครอบเพียงใด

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

10 นักศึกษาเข้าใจสิทธิห

น้าที่ของผู้จำนองและ

ผู้รับจำนอง

หลักกฎหมายเกี่ยวกับจำนอง

       -

สิทธิหน้าที่ของผู้จำนองและผู้

รับจำนอง

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.ศศิวิมล เสมอใจ 

11 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายหลักการบังคับจำน

องได้

หลักกฎหมายเกี่ยวกับจำนอง

      - การบังคับจำนอง

      -

ความระงับสิ้นไปของสัญญาจ

ำนอง

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงาน

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.ศศิวิมล เสมอใจ 

12 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายหลักทั้วไปของสัญ

ญาจำนำได้ 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับจำนำ

- บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงาน

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค 

อ.มณฑิรา แก้วตา

13 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายหลักทั่วไปของสัญ

ญาจำนำได้ 

สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำแล

ะผู้รับจำนำ

3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงาน

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.มณฑิรา แก้วตา

14 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายหลักของสัญญาจำ

นำได้

การบังคับจำนำ 3 0 6 -การบรรยาย

-การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การระดมความสมอง

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

- ทดสอบย่อย หรือการบ้าน

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค

อ.มณฑิรา แก้วตา

15 นักศึกษาเข้าใจหลักข ความระงับสิ้นไปของสัญญาจ 3 0 6 -การบรรยาย - ทดสอบย่อย หรือการบ้าน อ.มณฑิรา แก้วตา



องสัญญาจำนำได้ ำนำ -การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-การมอบหมายงาน

-การร่วมแสดงความคิดเห็น

ที่วัดความรู้จำ ความเข้าใจ

การนำไปใช้

- สอบปลายภาค



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        ชุมพล จันทราทิพย์.    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน  จำนอง จำนำ .  

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        มานิตย์ จุมปา, 2545 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ , คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุธีร์ ศุภนิตย์, 2548 คำอธิบายประมวลกม.แพ่งฯ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์, พิมพ์ครั้งที่ 8,

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รศ.ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ . พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and

Moral)

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical  Analysis, Communication 

and Information Technology Skills)

การเข้าเรียน ส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-15  

2) ด้านความรู้  (Knowledge)

3) ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive Skills) 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical  Analysis, Communication 

and Information Technology Skills)

-	การทดสอบย่อย การสอบปลายภาค

-	การประเมินตนเอง

-	ซักถามและสังเกตพฤติกรรมจากการให้เห

ตุผลของนักศึกษา

16 100%

รวม 100%


