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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2101401-54 กฏหมายลักษณะต๋ัวเงินและตราสารเปลี่ยนมือ 

     Law of Bills and Negotiable Instruments 

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 
 

 
2101401 กฏหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลีย่นมือ 

 
Law of Bills and Negotiable Instruments 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

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

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารยต์รีเนตร สาระพงษ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ ์
กลุ่ม 02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ ์

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี 3-4 

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
ไม่ม ี

 
9. สถานที่เรียน 

 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
1/2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1)  นักศึกษาสามารถอธิบายเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการใช้กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ(Negotiable Instrument) เพื่อสามารถน า
หลักการไปปรับใช้กับตราสารทุกประเภท และนักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกฎหมายตัว๋เงิน ซึ่งประกอบไปด้วยตั๋วแลก
เงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค   
2)  นักศึกษาสามารถวินิจฉัย ปัญหาข้อพิพาท  การปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง เพื่อตอบปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายจาก
ปัญหาสมมตหิรือค าพิพากษาของศาลในเรื่องตราสารเปลี่ยนมือ และตั๋วเงินได ้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
ควรมีพัฒนาพัฒนารายวิชาให้ประยุกต์ใช้กับตราสารเปลี่ยนมือทุกชนิด 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          ความหมายของตราสารเปลี่ยนมือ การโอนสิทธิเรียกร้อง หลักผู้รบัโอนโดยสุจริตมีสิทธิดีกว่าผูโ้อน ลูกหนี้ช้ันต้น ลูกหนี้ช้ัน
สอง หลักการสะสมตัวลูกหนี้ของลูกหนี้ช้ันสอง ประเภทของตั๋วเงิน หลักท่ัวไปของตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ 
ตั๋วเงินหาย และตั๋วเงินถูกลัก บญัชีเดินสะพัด 

 

          Definition of negotiable instruments. Transfer of claims. Principle of an assignee in good faith entitled to 
better rights than the transferor. Primary party. Secondary party. Principle of accumulation of secondary 
contract. Categories of bills. General rules of bills, bills of exchange, promissory notes and checks. Prescription. 
Forged, stolen and lost bills. Current Account  

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 60 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 
วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการจ านวน 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
 

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
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่ มี
ความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ส าเร็จ   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

2.มีน้ าใจ มีจิต 1. การบรรยาย   1. การสังเกตพฤติกรรม   
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

อาสา   จิต
สาธารณะ   เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  และ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น   

2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

 

3.มีความพอเพียง      1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

4.มีความ
ซื่อสัตย ์ กตัญญ ูเที่ยง
ธรรม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

5.สุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

6.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

Question)  

 

7.เคารพและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

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
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

2.มีความรู้ใน
หลักการ หลักเกณฑ ์แนวคิด
และทฤษฎีทางกฎหมายตาม
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทางปฏิบตัิใน
การประกอบวิชาชีพด้าน
นิติศาสตร ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

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  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

2.สามารถคดิ วิเคราะห์และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได ้มีวิสัยทัศน ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์      

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

 

3.น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

5.สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท า
ความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูล จากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 
to Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

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

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
ตั้งค าถาม (Learning 

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผลอื่นๆ 

to Question)  

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 ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

2.ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

3.ตระหนักในคณุค่าของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีวรรณกรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

 

4.มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

5.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

6.สามารถวางแผน และรับผดิชอบการ
เรียนรู ้ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

7.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ด ี 1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based 
instruction) 

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  
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1.
สถานะ 

2.ผลการเรียนรู ้ 3.กลยุทธ์/วิธีการ
สอน 

4.กลยุทธ์/วิธีการ
สอนอื่นๆ 

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/
วิธีการ

ประเมินผล
อื่นๆ 

4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วย
การตั้งค าถาม 
(Learning to 
Question)  

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

- 

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  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

2.สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   ระบเุทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห ์แปล
ความหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

3.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร  ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

 

5.มีความสามารถเชิง
ตัวเลขเพื่อวินิจฉัยข้อ
กฎหมายได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการตั้ง
ค าถาม (Learning to 
Question)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

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) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

1  -วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา วิธีการศึกษาและ
การวัดผลการศึกษา -ความหมาย ลักษณะ ของตราสาร -
ความหมาย ลักษณะ ของตราสารเปลี่ยนมือ -พัฒนาการ
ของกฎหมายตั๋วเงินในต่างประเทศ -พัฒนาการของกฎหมาย
ตั๋วเงินในประเทศไทย  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 
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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) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

2  -ประเภทของตั๋วเงิน -ข้อความที่ลงในตั๋วเงิน -
Prima facie liable -การลงลายมือช่ือในตั๋วเงิน -การลง
ลายมือช่ือแทนคนอ่ืน -ความสามารถของคู่สัญญาในตั๋วเงิน  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

3  -การให้วันผ่อน -ผู้ทรง -ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย -
Primary Party -Secondary Party -หลักสุจรติ: “ผู้รบัโอน
โดยสุจรติมีสจุริต มีสิทธิดีกว่าผู้โอน” เปรียบเทียบกับ
หลัก “ผู้รับโอนไมม่ีสิทธิดีกว่าผู้โอน”  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

4  -คู่สัญญาคนก่อนๆ -บทนิยามตั๋วแลกเงิน -รายการในตั๋วแลก 1. การ 1. เอกสาร 2  0  4  1. การสังเกต 1. ผู้ช่วย   
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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) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

เงิน -ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน  บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

5  -ผู้สั่งจ่าย ผู้จ่ายและผู้รับเงินอาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ -วันถึง
ก าหนดใช้เงิน -สัญญาตามตั๋วเงิน -
ศึกษา Privity of contract กับ Secondary of contract -
The Accumulation of secondary of contract -
ข้อยกเว้นและลบล้างความรับผิด  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

6  -การยกข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องตามมลูตั๋วแลกเงิน -การโอนตั๋ว
ระบุช่ือ -วิธีการโอนตั๋วระบุชื่อ -วิธีการสลักหลัง -การโอนตั๋ว

1. การ
บรรยาย 

1. เอกสาร
ประกอบการ

2  0  4  1. การสอบ
ข้อเขียน/

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

  



14/21 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Contents) วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(Method) 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้ 

(Media) 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วิธีการวัด
และ

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ผู้ถือ  2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

7  -ผลจากการโอนตั๋วเงิน -การสลักหลังแบบมีเงื่อนไข และการ
สลักหลังเพียงบางส่วน -การห้ามสลักหลังสบืไป -การสลัก
หลังเมื่อสิ้นเวลาท าค าคัดค้าน -การสลักหลังในฐานะ
ตัวแทน -การสลักหลังจ าน า  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

8  ช่วงสอบกลางภาค      0  0  0        

9  -การรับรองตั๋วเงิน -การรับรองตั๋วชนิดอันสั่งให้ใช้เงินเมื่อสิ้น 1. การ 1. เอกสาร 2  0  4  1. การสอบ 1. ผู้ช่วย   
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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) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

ระยะเวลาก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนับแต่ได้เห็น -สิทธิของ
ผู้ทรงที่จะยื่นตั๋วแกผู่้จ่ายเพื่อให้รับรองในทันใด -การยื่นให้
รับรองไมต่้องปล่อยตั๋วนั้นไว้กับผู้จา่ย -วิธีการรับรองตั๋วแลก
เงิน -ตั๋วเงินท่ีมิไดล้งวันรับรองหรอืวันท่ีออกตั๋ว -กรณีให้
ถือเอาวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาอนัก าหนดไว้เพื่อรับรองเป็น
วันรับรอง -กรณีขีดฆ่าค ารับรอง -ประเภทของการรับรอง -
ผลของการรบัรองเบี่ยงบ่าย -ความรับผดิของผู้รับรอง  

บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

10  อาวัล ตามกฎหมาย อาวัล ตามหลักนิติกรรม วิธีการ
อาวัล ความรับผิดและการหลดุพน้ของผู้อาวัล  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

11  -การใช้เงิน -การใช้เงินก่อนตั๋วถึงก าหนด -วันถึงก าหนดใช้
เงินของตั๋วแลกเงินอันสั่งให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาอันใด

1. การ
บรรยาย 

1. เอกสาร
ประกอบการ

2  0  4  1. การสอบ
ข้อเขียน/

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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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) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

อันหนึ่งนับแต่ได้เห็น -วันถึงก าหนดใช้เงินของตั๋วแลกเงินอัน
สั่งให้ใช้เงินเมื่อเห็น -ผู้ทรงต้องเวนคืนตั๋วให้ผู้ใช้เงิน -การใช้
เงินเพียงบางส่วน -สทิธิของผู้รับรองที่จะวางเงินในวันตั๋วถึง
ก าหนด -กรณผีู้ทรงยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้จ่าย -บุคคลผู้ใช้
เงินจ าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการสลกัหลังไม่ขาดสายแตไ่ม่ต้อง
พิสูจน์ลายมือช่ือของผู้สลักหลัง  

2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

12  -การสอดเข้าแกห้น้า -สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่
ใช้เงิน -การท าค าคัดคา้น -หน้าท่ีในการบอกกล่าวว่าตั๋วขาด
ความเชื่อถือไปยังผูส้ลักหลังคนถัดจากตนขึ้นไป -การเขียน
ข้อความว่า “ไม่จ าต้องมคี าคัดค้าน” -ข้อยกเว้นท่ีไมต่้องท า
ค าคัดค้าน -ข้อความและรายการในค าบอกกล่าวว่าตั๋วขาด
ความเชื่อถือ -ความรับผดิของผู้จ่ายและผู้สลักหลังต่อผู้ทรง
และผูส้ลักหลังคนหลัง -จ านวนเงินท่ีจะไลเ่บี้ยเอาได ้-การ
สวมสิทธิไล่เบี้ยต่อของผู้ที่ใช้เงินไปแล้ว -สิทธิของผู้ถูกไลเ่บี้ย
ต่อผู้ทรง -สิทธิไล่เบี้ยของผูส้ลักหลังที่ได้รับตั๋วสลักหลัง
กลับคืนมา -การใช้สิทธิไล่เบีย้ของผู้ทรงภายหลังจากท่ีมีการ
รับรองบางส่วน  

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

13  -ก าหนดเวลาจ ากัดไว้ซึ่งหน้าท่ีของผู้ทรง เมื่อเวลาล่วงพ้นไป
แล้ว และมิไดด้ าเนินการภายในจ ากัดเวลา ผู้ทรงย่อมสิ้น
สิทธิไลเ่บี้ยเอาแก่คูส่ัญญา เว้นแต่ผู้รับรอง -เหตุจ าเป็นอันมิ

1. การ
บรรยาย 
2. การ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
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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) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

อาจก้าวล่วงเสียได้ที่ท าให้ยดืเวลายื่นตั๋วและเวลาในการท า
ค าคัดค้านออกไป -ตั๋วแลกเงินเป็นส ารับ  

อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

สาระพงษ ์ 

14  -ตั๋วสัญญาใช้เงิน -การน าบทบัญญตัิในเรื่องตั๋วเงินมาใช้กับ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน -ปัญหาเรื่อง “ความรับผิดของผู้สลักหลังตั๋ว
สัญญาใช้เงิน -ความรับผดิของผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน -การ
จดรับรู ้ 

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

15  -นิยามของค าว่าเช็ค -รายการในเช็ค -บทบัญญตัิในเรื่องตั๋ว
แลกเงินซึ่งน ามาใช้กับเรื่องเช็ค -ก าหนดเวลาที่ต้องยื่นเช็คให้
ใช้เงิน -หน้าท่ีของธนาคารที่ต้องใช้เงินตามเช็ค -กรณีหา้ม
ธนาคารใช้เงินโดยเด็ดขาด -ธนาคารรับรองเช็ค -บท

1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 
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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) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

คุ้มครองธนาคารผู้จายเงินตามเช็ค  3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

3. Power 
Point  

ร่วมกิจกรรม  

16  -อายุความ -ตั๋วเงินปลอม -ตั๋วเงินหาย -ตั๋วเงินถูกลัก  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสอน
โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction) 
4. การ
เรียนรูด้้วย
ตนเอง 
5. การ
เรียนรูด้้วย
การตั้ง
ค าถาม 
(Learning 
to 
Question)  

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

2  0  4  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 

  

17  สอบปลายภาค      0  0  0  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ตรีเนตร 
สาระพงษ ์ 
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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) 

ช่ือผู้สอน หมาย
เหต ุ

บรร 
ยาย 

ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษา 
ด้วย 

ตนเอง 

 รวมจ านวนช่ัวโมง   30.00  60.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วย
กิตที่ประเมิน 
(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  3,6,9,11  20  0  

2  2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6  การสังเกตพฤติกรรม    0  0  

3  2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

  0  0  

4  2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6  การสอบปลายภาค  17  80  0  

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

ตรีเนตร สาระพงษ์ 2557 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน จ าหน่าย ณ ศูนยห์นังสือเนติบณัฑิตยสภา 
    ตรีเนตร สาระพงษ์ ๒๕๕๗ กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ซีเอ็ดบุค 
    ตรีเนตร สาระพงษ์ ๒๕๕๗ กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน จ าหน่ายโดยเนติบัณฑิตยสภา 

 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

-ฐิตินันท์ มงคลพิทักษ์สุข, “บัตรฝากเงิน: ศึกษาถึงความเป็นตราสารเปลี่ยนมือ และบทกฎหมายที่น ามาใช้บังคับ,” วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบณัฑติ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.  

-จิตติมา วณันาวิบูล, “สิทธิของผู้ทรงในกรณีตั๋วเงินหาย,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑติ คณะนติิศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั
,2544 (เฉพาะบทท่ี ๒)  

-เสาวนีย์ อัศวโรจน,์ “การโอนสิทธิตามตั๋วเงิน: ศึกษาในเชิงประวตัิศาสตรแ์ละพัฒนาการของกฎหมาย,”วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. (เฉพาะบทที่ ๒-3)  

-ธานินิทร์ กรัยวิเชียร,”อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษในระบบกฎหมายไทย,”วารสารนติิศาสตร์ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๑๗)  

-เสาวนีย์ อัศวโรจน,์ “ความรูเ้บื่องต้นเกี่ยวกับแปลงสภาพหนี้ใหเ้ป็นตราสาร,” วารสารรพี 37 ,คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

-พนิตนาฎ เกิดจ ารูญ, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงลายมือช่ือในตั๋วเงิน,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2546.  
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-วรางคณา เคหะนาค, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของคูส่ัญญาในตั๋วเงิน,” วิทยานิพนธ์นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546.  

-พิทยา บุญชู, “ความรับผดิของผู้ลงลายมือช่ือในตั๋วเงิน” ใน รวมบทความเกี่ยวกับกฎหมายตั๋วเงิน รวบรวมโดย สหธน รตันไพจติร, 
เมษายน ๒๕๒๖  

-พฤฒิพร เนติโพธิ,์ “ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑติวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.  

-จิตติมา วณันาวิบูล, “สิทธิของผู้ทรงในกรณีตั๋วเงินหาย,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑติ บัณฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕44.  

-อุดม งามเมืองสกลุ, “สิทธิของผูท้รงในกรณีตั๋วเงินหาย,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑติ บัณฑติวิทยาลัย คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2548.  

-ปราณี รุ่งอภญิญา, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงนิตามตั๋วเงิน,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์2548.  

-สมทรง สิทธิภาคคุณ, “การใช้ตั๋วแลกเงินในการระดมเงินผ่านธนาคารพาณิชย,์” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549.  

-ไพฑูรย์ คงสมบูรณ,์ “ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน,” บทบัณฑิตย์ ๓๕,๓ (๒๕๒๑): --พีณเพ็ญ ธีระวัฒน,์ “หน้าท่ียื่นตั๋วให้ผู้จ่ายใช้เงิน: ศึกษา
เฉพาะกรณีตั๋วแลกเงินซึ่งมีวันก าหนดแน่นอน,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2549. -
วิภาพร พารักษา, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยื่นตั๋วเงินเพื่อให้ใช้เงิน,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนติิศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.  

-กิตติศักดิ์ ปรกติ. หลักการโอนกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ และหลักการไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิโดยสุจรติ.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
วิญญูชน, ๒๕๔๖.  

-เสาวนีย ์อัศวโรจน,์ “การโอนสิทธิตามตั๋วเงิน: ศึกษาในเชิงประวตัิศาสตรแ์ละพัฒนาการของกฎหมาย,”วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. (เฉพาะบทที่ ๒-3)  

-ไพฑูรย์ คงสมบูรณ,์ “ข้อต่อสู้ที่ลกูหนี้จะยกขึ้นอ้างเพื่อใช้ยันผู้ทรงตั๋วเงินไมไ่ด,้” ใน รวมบทความเกีย่วกับกฎหมายตั๋วเงิน รวบรวมโดย 
สหธน รัตนไพจิตร, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงินและเช็ค ณ ห้องประชุมคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๒๖, หน้า ๑๗-๑๘.  

-สมยศ เชื้อไทย. ค าอธิบายกฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป(กรุงเทพมหานคร; ส านักพิมพ์วญิญูชน, ๒๕๔๘  

-สุนันท์ เลขบวรวงศ,์ “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสลักหลังตั๋วเงิน”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑.  

-ภูมิ โชคเหมาะ,“ปัญหาทางกฎหมายในการขีดคร่อมตั๋วแลกเงินและการห้ามโอนหรือห้ามเปลี่ยนมือตั๋วเงินผู้ถือ,”วารสารรพี’ ๔๘ 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา.  

-พฤฒิพร เนติโพธิ,์ “ผู้ทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑติวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.  

-นิคม ท่ังสุวรรณ, “ผลของการสลกัหลังจ าน าใบประทวนสินค้า และใบรับของทางสินค้า,” วารสารรพ3ี0, นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

-พีณเพ็ญ ธีระวัฒน,์ “หน้าท่ียื่นตั๋วให้ผู้จ่ายใช้เงิน: ศึกษาเฉพาะกรณตีั๋วแลกเงินซึ่งมีวันก าหนดแน่นอน,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
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มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์2549.  

-กมลรัตน์ นุชิตประสิทธิชัย, “ผลกระทบต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีแห่งอน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

(1) ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจดักิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้ และผลการเรียนรู้ทีไ่ดร้ับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดว้ยระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 
(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปญัหาการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
คณะก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวชิาการ จากการสังเกตการณ์
สอน การสมัภาษณ์นักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

คณะก าหนดให้ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามที่ 
สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวเิคราะห์ผูเ้รียน การวจิัยในช้ันเรียน ในรายวิชาท่ีมี
ปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศกึษาและหาแนวทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบิและระดับคะแนน โดยการสุ่ม
รายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

คณะจดัให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศกึษา คณะกรรมการประเมินของ
หลักสตูร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาท่ีสอน กลยุทธ์การสอน และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

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

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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