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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2101302-54 กฎหมายลักษณะครอบครัว 

     Family Law 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2101302 กฎหมายลักษณะครอบครัว 

 
Family Law 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
2 (2-0-4) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์มณฑริา แก้วตา 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 อาจารย์มณฑริา แก้วตา 
กลุ่ม 02 อาจารย์มณฑริา แก้วตา 
กลุ่ม 03 อาจารย์มณฑริา แก้วตา 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี 3 

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

9. สถานที่เรียน 
 

 
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี 

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
21 ก.ค. 2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 



3/16 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

  เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว  นักศึกษาจะเกิดเกดิการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะทีต่้องการในด้านต่าง  ๆ    ดังนี ้ 

1.  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม  -   นักศึกษาเป็นผู้มจีิตส านึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร์  แต่งกายถูกระเบียบ  มี
วินัยและความซื่อสตัย ์ รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับขององค์กรและสังคม  

2.  ด้านความรู ้ -   นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความรูห้ลักกฎหมายวิชากฎหมายครอบครัว  ดังนี้  

   2.1  นักศึกษาสามารถวินิจฉยัปญัหาข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีครอบครัว   

   2.2  นักศึกษาสามารถปรับหลกักฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดคีรอบครัว  

3.  ด้านทักษะทางปัญญา  -   นักศึกษามีทักษะในการคิดอยา่งมีวิจารณญาน  ในการน าความรู้ที่เรยีนไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  

4.  ด้านการวิเคราะห ์ การสื่อสาร  และ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -   นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นความรู้ความเข้าใจ
จากความรู้ที่เรียนได ้ โดยมีความสนใจใฝ่รู้ในการแสวงหาความรู้เพิม่เติมจากการใช้สื่อสารสนเทศมากข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
เพื่อให้มีความทันสมัยกับกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม ่

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          การหมั้น เงื่อนไขแห่งการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพยส์ินระหวา่งสามภีริยา ความเป็นโมฆะของการสมรส 
การสิ้นสุดแห่งการสมรส บดิามารดากับบุตร บดิามารดา สิทธิและหน้าท่ีของบิดามารดาและบตุร ความปกครอง บุตรบญุธรรม ค่า
อุปการะเลี้ยงดู ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 

 

          Engagement. Legal requirements of marriage. Relationship of husband and wife. Property of husband 
and life. Annulment of marriage. Termination of marriage. Duties of mother/father to children. Rights and 
duties of mother/father and children. Custody. Adoption. Alimony. Relating legal disputes and concepts for 
solution  

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 60 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
6 ชม./สัปดาห ์

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals and Ethics) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีวินัยและความ         
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

 

2.มีน้ าใจ มีจิต
อาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   

        

 

3.มีความพอเพียง              

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

        

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

        

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
3. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking)  

-          ผู้สอนประพฤติ
ตนเป็น
แบบอย่าง เช่น การเข้า
สอนตรงตามเวลา   
-          การท างานเป็น
กลุ่ม แบ่งเนื้อหา การ
ท างาน และวางกติกา
ร่วมกันภายในกลุ่ม  
-          การแต่งกาย
เรียบร้อยถูกระเบียบ  
          เคารพ
กฎหมาย มีวินัยและ
ซื่อสัตย ์ 
  

1. การสังเกตพฤติกรรม    

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม    

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.ความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น
พื้นฐานของชีวิต และ

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 

  1. การสอบปลายภาค    
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้ 

3. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking) 
4. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบปลายภาค    

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

        

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

        

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.เป็นผู้ใฝรู่ ้และมี
ความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

        

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบปลายภาค    

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบปลายภาค    

 

4.สามารถคดิอย่างมี
วิจารณญาณและเป็น
ระบบ      น าความรู้ทาง
กฎหมายไป    บูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ           ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบปลายภาค    

 

5.สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท า
ความเข้าใจ และประเมิน
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

ข้อมูล จากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

 

6.สามารถ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ปญัหา
ทางกฎหมาย และสามารถ
ประยุกต์
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายไป
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ถูกต้อง  

        

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

1.มีความสามารถในการท างานเปน็
ทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้ 

        

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

        

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

        

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

        

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

        

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสอบปลาย
ภาค  

  

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี         

5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Teachnology Skills) 

- 
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.กลยุทธ์/วิธีการสอน
อื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมาย
ได้ด ีทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  

        

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

        

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

1. การบรรยาย    1. การสังเกตพฤติกรรม    

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

        

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

        

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  แนะน ารายวิชา  
 กฎหมายลักษณะผัวเมีย  
 -         ประมวลกฎหมาย
แพ่งและ
พาณิชย ์ บรรพ  5    
 -         การใช้กฎหมาย
อิสลามเกี่ยวกับครอบครัว
และมรดกในสีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

  



8/16 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

 -         ศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดี
ครอบครัว  
  

2   การหมั้น  
 1.  เงื่อนไขการหมั้น  
 2.  แบบของสัญญาหมั้น  
 3.  ของหมั้น  
 4.  คู่สัญญาที่จะต้องรับผดิ
ตามสญัญาหมั้น  
 5.  สินสอด  
 6.  วิธีการในการคืนของ
หมั้นหรือสินสอด  
 7.  เรือนหอ  
 8.การผิดสัญญาหมั้นและ
ค่าทดแทน  
         9.  การระงับสิ้นไป
แห่งสัญญาหมั้นและค่า
ทดแทน  
      10.หลักเกณฑ์การ
ค านวณค่าทดแทนในเรื่อง
การหมั้นและ  อ านาจฟ้อง
เรียกค่าทดแทน  
      11.  อายุความ  
      12.  สัญญาจ้างแม่สื่อ
เพื่อจัดให้มีการหมั้นหรือ
การสมรส  
 
  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

  

3  การสมรส  
  1.   ความหมายของการ
สมรส  
     2.   เงื่อนไขแห่งการ
สมรส      
     3.   แบบแห่งการ
สมรส  
     4.   การสมรสใน
ต่างประเทศ  
     5.  การสมรสในเหตุ
ฉุกเฉิน  
  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

4   ความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภริยา  
   1.  การอยู่กินด้วยกันฉัน
สามีภริยาและช่วยเหลือ
อุปการะ    
       เลี้ยงดูกัน  
   2.  การแยกกันอยู่
ต่างหากเป็นการช่ัวคราว  
   3.   การเป็นผู้อนุบาล
หรือผู้พิทักษ์ของคูสมรส  
   4.   การอุปการะเลี้ยงดู
และกระท าการตามสมควร
เพื่อให้คู ่ 
        สมรสที่วิกลจริตมี
ความปลอดภัย  
   5.  การซื่อสัตย์ในความ
รักต่อกัน  
   6.  การใช้ค าน าหน้านาม
และช่ือสกุลของหญิงมีสาม ี 
  7.  สัญชาติของสามี
ภริยา  
  8.  ภูมิล าเนาและสิทธิ
เบ็ดเตล็ดของสามีภริยา   
 
  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4    1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

  

5   ทรัพย์สินและหนี้สิน
ระหว่างสามีภริยา  
 1.สัญญาก่อนสมรสในเรื่อง
ทรัพย์สิน  
 2.สัญญาระหว่างสมรสใน
เรื่องทรัพย์สิน  
 3.ทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยา  
        3.1  สินส่วนตัว  
              การจัดการสิน
ส่วนตัว  
        3.2  สินสมรส  
              การจัดการ
สินสมรส  
 
  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

6   ทรัพย์สินและหนี้สิน
ระหว่างสามีภริยา  (ต่อ)  
 4.  ทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยาทีไ่ม่ได้จดทะเบียน
สมรสกัน  
 5.  หนี้สินของสามภีรยิา  
      5.1  ความรับผิดใน
หนี้สินของสามภีริยา  
      5.2  หนี้ร่วมระหว่าง
สามีภริยา  
      5.3  การเอาทรัพยส์ิน
ระหว่างสามีภริยาไปช าระ
หนี ้ 
     5.4  สามีหรือภริยา
ต้องค าพิพากษาให้
ล้มละลาย  
     5.5  การแยกสินสมรส  
     5.6  การช่วยกันออก
ค่าใช้สอยในกรณีทีไ่ม่มี
สินสมรส   
           เหลืออยู ่ 
 
  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

  

7   การสมรสที่เป็นโมฆะ  
   1.ขอบเขตของการสมรส
ที่เป็นโมฆะ  
   2.  เหตุที่ท าให้การสมรส
เป็นโมฆะ  
   3.  การกล่าวอ้างว่าการ
สมรสใดเป็นโมฆะ  
   4.  การแจ้งให้นาย
ทะเบียนสมรสบันทึกความ
เป็นโมฆะของ   การสมรส  
  5.  ผลของการสมรสที่
เป็นโมฆะ    
 
  

1. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4    1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

  

8   การสิ้นสดุแห่งการสมรส  
 1.การสมรสที่สิ้นสุดลงด้วย
ความตาย  
 2.การสมรสที่เป็นโมฆยีะ  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 

2  0  4    1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

        21  เหตุท าให้การ
สมรสเป็นโมฆยีะ  
        2.2  การร้องขอเพิก
ถอนการสมรสในกรณีที่ผูม้ี
สิทธิขอเพิกถอนเป็นคน
วิกลจริต  
       2.3  การให้สัตยาบัน
การสมรสทีเ่ป็นโมฆียะ  
         2.4  ผลของการ
เพิกถอนการสมรสที่เป็น
โมฆียะ  
 3.  การหย่า  
       3.1  การหย่าโดย
ความยินยอมของทั้งสอง
ฝ่าย  
       3.2  การหย่าโดยค า
พิพากษาของศาล  
             3.2.1  เหตุฟ้อง
หย่า  
             3.2.2  ข้อยกเว้น
ในเหตุฟ้องหย่า  
            3.2.3  อายุความ
ฟ้องหย่า  
            3.2.4  กรณีที่คู่
สมรสเป็นคนวิกลจรติและมี
เหตุหย่า   
                     เกิดขึ้น  
            3.2.5  การขอให้
ศาลมีค าสั่งคุ้มครอง
ช่ัวคราวใน  
                      ระหว่าง
การพิจารณาคดีฟ้อง
หย่า        
  ข้อสันนิษฐานความเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมาย  
 
  

3. Power 
Point  

9  ข้อสันนิษฐานความเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมาย 
ม.1536-1538  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 

2  0  4    1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

Point  

10   การฟ้องคดีไมร่ับเด็กเป็น
บุตร  
        การฟ้องคดีปฏเิสธ
ความเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมาย  
        การท าให้บุตรที่เกิด
นอกสรสกลายเป็นบุตรชอบ
ด้วย      
       กฎหมายของบิดา  
 
  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4    1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

  

11             3.3.1  การใช้
อ านาจปกครองบุตรหลัง
การหย่า  
           3.3.2  การ
อุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังการ
หย่า  
           3.3.3  การเรียก
ค่าทดแทน  
          3.3.4  การเรยีกค่า
เลี้ยงชีพ  
          3.3.5  การแบ่ง
ทรัพย์สินของสามภีริยา  
          3.3.6  ความรับผิด
ในหนี้สิน  
          3.3.7  อายุความ
สิทธิเรียกร้องระหว่างสามี
ภริยา  
 บิดามารดากับบุตร  
 1.        การเป็นบุตรที่
ชอบด้วยกฎหมาย  
 2.        การฟอ้งคดีไมร่ับ
เด็กเป็นบุตร  
 3.        การฟ้องคดี
ปฏิเสธความเป็นบตุรชอบ
ด้วยกฎหมาย  
 4.        การท าให้บุตรที่
เกิดนอกสมรสกลายเป็น
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของบิดา  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

 
  

12   สิทธิและหน้าท่ีระหว่าง
บิดามารดากับบุตร  
 1.สิทธิของบุตรในช่ือสกุล  
 2.  สิทธิของบุตรใน
สัญชาตไิทยตามบิดาหรือ
มารดา  
 3.  บุตรจะฟ้องบุพการี
ไม่ได ้ 
 4.บุตรและบิดามารดาต่าง
มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกัน  
     4.1  บุตรมหีน้าท่ี
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา  
     4.2  บิดามารดามี
หน้าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบตุร  
     4.3  การฟ้องคดีเรยีก
ค่าอุปการะเลี้ยงด ู 
 5.บุตรอยู่ใต้อ านาจ
ปกครองของบิดามารดา  
    5.1  อ านาจปกครองอยู่
กับบิดามารดา  
    5.2  สิทธิทั่วไปของผู้ใช้
อ านาจปกครอง  
    5.3  ผู้ใช้อ านาจ
ปกครองเป็นผู้แทนโดยชอบ
ธรรมของบุตรโดยอ านาจ
ของกฎหมาย  
    5.4  การจดัการ
ทรัพย์สินของบุตร  
    6.  การถอนอ านาจ
ปกครอง  
      6.1  เหตุในการถอน
อ านาจปกครอง  
      6.2  ผลของการถอน
อ านาจปกครอง  
      6.3  การคืนอ านาจ
ปกครอง  
 
  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

  

13   ผู้ปกครองและผู้อยู่ใน 1. การบรรยาย  1. เอกสาร 2  0  4  1. การสอบ 1.   
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ปกครอง  
 1.   เหตุและวิธีการตั้ง
ผู้ปกครอง  
 2.   คุณสมบัติของผู้ที่จะ
เป็นผู้ปกครอง  
 3.  จ านวนและการเริ่มต้น
การเป็นผูป้กครอง  
    4.   สิทธิและหน้าที่
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่
ในปกครอง  
    5.   การสิ้นสุดแห่ง
ความปกครองและความ
เป็นผู้ปกครอง  
    6.   ผู้อนุบาลที่มีอ านาจ
หน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ใช้
อ านาจปกครอง  
 
  

ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

ปลายภาค  อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

14  บุตรบุญธรรม  
 1.คุณสมบตัิของผู้รับบตุร
บุญธรรมและบุตรบญุธรรม  
 2.เงื่อนไขในการรับบุตร
บุญธรรม  
 3.ผลของการรับบตุรบญุ
ธรรม  
 4.การเลิกรบับุตรบญุ
ธรรม  
  

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  

  

15   ค่าอุปการะเลี้ยงด ู 
 1.หลักเกณฑ์ในการเรียก
ค่าอุปการะเลี้ยงด ู 
 2.การเปลี่ยนแปลงเพิก
ถอนค าสั่งเรื่องค่าอุปการะ
เลี้ยงด ู 
 3.วิธีการช าระค่าอุปการะ
เลี้ยงด ู 
 4.  สิทธิที่จะได้รับคา่
อุปการะเลี้ยงดูจะสละหรือ
โอนไมไ่ด ้ 
  5.การยอมรับและบังคับ
ตามค าพิพากษาของศาล

1. การบรรยาย 
2. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

2  0  4  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. 
อาจารย์
มณฑริา 
แก้วตา  
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(Learning Contents) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือ
ผู้สอน 

หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ต่างประเทศในเรื่องค่า
อุปการะเลี้ยงด ู 
 
  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   30.00  60.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิตท่ี
ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  1.6,1.7,5.3  การสังเกตพฤติกรรม  1-15  0  0  

2  2.1,2.2,3.2,3.3,3.4,4.6  การสอบปลายภาค  16  100  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
ค าอธิบาย ป.พ.พ. บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว อ.ประสพสุข บุญเดช พิมพ์คร้ังท่ี 21 แก้ไขเพ่ิมเติม 2558 

ค าอธิบายประมวลผลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว อ.ไพโรจน ์  กัมพูศริ ิ
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 

 
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์มณฑิรา   แก้วตา 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

(1)           ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ทั้งด้านวิธีการสอน  การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน  สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน  ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ้ และผลการเรยีนรู้ที่ได้รับ  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา  ด้วย
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  

(2)           เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

http://wholesale.se-ed.com/Quotation/Products/Detail.aspx?No=9789749900239
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 1.  การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการหลักสูตร   

 2.  จากการสังเกตการณส์อน   

 3.  การสมัภาษณ์นักศึกษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

คณะก าหนดให้ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา  แล้วจัดท ารายงานรายวิชา
ตามที ่ สกอ.ก าหนด  ทุกภาคการศึกษา  ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน  การวิเคราะหผ์ู้เรียน   การวิจัยในช้ันเรียน  ใน
รายวิชาที่มีปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1   รายวิชา   มีการประชุมผูส้อนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนว
ทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ  และความเหมาะสมของการให้คะแนน  ทั้งคะแนนดบิและระดับคะแนน  โดยการสุม่
รายวิชา  60  %   ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสตูร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

    คณะจัดให้มรีะบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา  คณะกรรมการประเมิน
ของหลักสูตร/ภาควิชา  การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสทิธิผลของรายวิชา  การทบทวนเนือ้หาท่ีสอน  กลยุทธ์การ
สอน  และเสนอแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสตูรหรือหัวหน้าภาค  เสนอต่อกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
(...................................................................) 

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
(...................................................................) 
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