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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

รหัสวิชา 2131203-59 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 

     Property Law 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
2131203 กฎหมายลักษณะทรัพยส์ิน 

 
Property Law 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 

 
นิติศาสตรบณัฑิต 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ภริมย์พร ไชยยนต ์
อาจารย์ผู้สอน 
กลุ่ม 01 อาจารย์ภริมย์พร ไชยยนต์ 
กลุ่ม 02 อาจารย์ภริมย์พร ไชยยนต์ 
กลุ่ม 03 อาจารย์ภริมย์พร ไชยยนต์ 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 ช้ันปีท่ี  

 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู ่(Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. เง่ือนไขพิเศษ 

 

9. สถานที่เรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธาน ี

 
10 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 
09 สิงหาคม 2560 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1)  อธิบายประเภทของทรัพย ์ ทรัพย์สิน  ส่วนควบ  อุปกรณ ์ ดอกผล  ทรัพยสิทธ ิ บุคคลสิทธิ  สิทธิครอบครอง  กรรมสิทธ์ิ  แดน
แห่งกรรมสิทธ์ิและข้อจ ากดัการใช้กรรมสิทธ์ิ  ภาระจ ายอม  สิทธิอาศัย  สิทธิเก็บกิน  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ์ และเอกสาร
สิทธิในที่ดิน  
          2)  อธิบายหลักเกณฑ์และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์และทรัพย์สิน  เช่น  สิทธิและ
หน้าท่ีของเอกชนตามกฎหมายดังกล่าว  
          3)  วิเคราะห์และวินิจฉัยคดีตลอดจนการเลือกใช้กฎหมายที่เหมาะสมกับคดีตามข้อ 2) 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 
ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ   

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
          บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกบัทรัพย์สิน กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินและ
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามที่บัญญัตไิว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4 

 
           General provisions of property law; ownership; possession; servitudes; habitation; superficies; usufruct; 
charge on immovable property; as provided in Book I and Book IV of Civil and Commercial Code 

 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง  ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 

 

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.มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง รับผิดชอบต่อ
ตนเอง อดทน   

1. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การฝึกแสดงออกทาง
พฤติกรรม 
3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. เพื่อนช่วยเพื่อน  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

 

3.มีจิตส านึกและ
ตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางนิติศาสตร ์ 

1. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
3. การเรียนรู้ด้วยการน า

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินตนเอง 
3. การประเมินโดยเพื่อน
(Peer assessment)  
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1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

ตนเอง (Self-directed 
learning) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) - 

1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

2.มีความรู้ในหลักและ
ทฤษฎีทางกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การระดมสมอง 
(Brain storming) 
5. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
3. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

3.มีความรู้ในหลากหลาย
สาขาท่ีสัมพันธ์กับ
กฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม    

 

4.มีความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการในทาง
ปฏิบัติเพื่อการประกอบ
วิชาชีพด้านกฎหมาย  

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม    

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) - 

1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

3.น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลายภาค  

  

 

4.สามารถ
วิเคราะห ์ข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายและสามารถ
น าไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหา

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

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

เป็นฐาน (Problem-
based instruction)  

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) - 

1.
สถานะ 

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

5.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

6.กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผลอื่นๆ 

 

1.มีจิต
อาสา เสยีสละ ส านึกดี
ต่อสังคมและสาธารณะ   

1. การฝึกแสดงออกทาง
พฤติกรรม 
2. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

  1. การสังเกตพฤติกรรม    

 

3.ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่
ดีสามคัคีและมีส่วนร่วม
ในการท างานเป็นกลุ่ม   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
4. เพื่อนช่วยเพื่อน 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม  

  

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.มีทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร   

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. การเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้น (Learning to 
Search)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การสอบปลายภาค  

  

 

4.สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู
และการเขียน รู้จักเลือก
และใช้รูปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับ
เรื่องและผู้ฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. เพื่อนช่วยเพื่อน 
6. การเรียนรู้ด้วยทักษะ
การสื่อสาร (Learning 
to Communicate)  

  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
4. การเข้าช้ันเรียน/การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
5. การสอบปลายภาค  

  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้ - 

สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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  ความเป็นมาของ
รายวิชา  แนวทางใน
การศึกษา  และ
กฎเกณฑ์ในการเรียน
การสอน 
 
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

1. Power 
Point  

3  0  6  1. การสังเกต
พฤติกรรม  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

2  ทรัพย ์ -   ทรัพย์สิน
,  สังหาริมทรัพย-์
อสังหาริมทรัพย ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction)  

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

3  0  6  1. การ
ประเมิน
ตนเอง 
2. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

3  ส่วนควบ,  ดอกผล
,อุปกรณ ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
ประเมิน
ตนเอง 
2. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

4  การได้กรรมสิทธิ์มา
โดยหลักอ่ืน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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 

5  การได้กรรมสิทธิ์มา
โดยหลักอ่ืน (ต่อ)  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-
based 
instruction)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

6  สิทธิครอบครองและ
การครอบครอง
ปรปักษ ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

7  สิทธิครอบครองและ
การครอบครอง
ปรปักษ ์(ต่อ)  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

8  สอบกลางภาค      0  0  0        

9  การได้
อสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพยสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย ์ ตาม
มาตรา  1299  -
1300  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

10  การได้
อสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพยสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย ์ ตาม

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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 

มาตรา  1299  -
1300  

(Case)  Point  เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

11  ภาระจ ายอมและ
ทรัพยสิทธิอ่ืน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

12  การได้กรรมสิทธิ์ทาง
อื่นนอกจากนิติกรรม 
ข้อจ ากัดแดน
กรรมสิทธ์ิ 
  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

13  กรรมสิทธ์ิรวม  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

14  สิทธิอาศัย สิทธิเก็บ
กิน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

15  สิทธิเหนือ
พื้นดิน ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย ์ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

3  0  6  1. การ
น าเสนอปาก
เปล่า 

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 
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สัปดาห ์
ที ่

สาระ/เนื้อหาการ
เรียนรู้ (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 

กรณีศึกษา 
(Case)  

2. Power 
Point  

2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

16  สรุปทบทวนเนื้อหา  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

3  0  6  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

17  สอบปลายภาค      0  0  0  1. การสอบ
ปลายภาค  

1. อาจารย์
ภิรมย์พร 
ไชยยนต ์ 

  

 รวมจ านวนช่ัวโมง   45.00  90.00    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ - 

ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิต
ที่ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

1  2.2,5.1,5.4  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย    0  0  

2  1.1,1.3,2.3,2.4,3.3,3.4,4.1,4.3,5.4  การสังเกตพฤติกรรม    0  0  

3  1.1  การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  

  0  0  

4  2.2  การประเมินรายงาน/โครงงาน    0  0  

5  2.2,5.1,5.4  การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

  0  0  

6  1.3  การประเมินตนเอง    0  0  

7  1.3  การประเมินโดยเพื่อน
(Peer assessment)  

  0  0  

8  1.1,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

  0  0  

9  2.2,3.3,3.4,5.1,5.4  การสอบปลายภาค  17  100  0  
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ล าดับที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิต
ที่ประเมิน 

(ส าหรับวิชา
วิทยานิพนธ์) 

   รวม 100.00  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

บัญญัต ิ สุชีวะ  กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน  2552  เนติบณัฑิตสภา 
ศรีราชา  เจริญพานิช  ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพยส์ิน  2557  วิญญูชน 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพยส์ิน อ.ภิรมย์พร ไชยยนต์ 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศกึษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

          บัญญัต ิ สุชีวะ  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย ์ เนติบณัฑิตยสภา  
          ประมลู  สุวรรณศร  2525  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ  1,  4    ว่าด้วยทรัพย ์ พร้อมด้วยค า
พิพากษาศาลฎีกา  ส านักพิมพ์นิตบิรรณการ  
          กนก  อินทรัมพรรย ์ 2548  รวมค าบรรยายวิชาทรัพย-์ที่ดิน  ภาค  1   สมัยที ่ 58  ปีการศึกษา  2548  ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
          มานิตย ์ จุมปา  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  ว่าด้วยทรัพย์สิน  
          เสนีย ์ ปราโมช  2551  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ กฎหมายลักษณะทรัพย์  ส านักอบรมและศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา  
          ศรีราชา  เจริญพานิช  2553  ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรพัย์สิน  วิญญูชน  
          วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  2545  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เรียงมาตรา  ว่าด้วย
ทรัพย์สิน  บรรพ  4   มาตรา  1298  -1434  กองทุนศาสตราจารยจ์ิตต ิ ติงศภัทิย ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนกัศกึษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

 (1)  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ทั้งด้านวิธีการสอน  การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน  สิ่งสนับสนุน
การเรยีนการสอน  ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ้ และผลการเรียนรู้ที่ไดร้ับ  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา  ด้วยระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
(2)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาในทุกคาบที่สอน 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 
 คณะก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการวชิาการ  จากการ
สังเกตการณส์อน  การสัมภาษณน์ักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

     คณะก าหนดใหผู้้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา  แล้วจัดท ารายงานรายวิชา
ตามที ่ สกอ.ก าหนด  ทุกภาคการศึกษา  ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน  การวิเคราะหผ์ู้เรียน  การวิจัยในช้ันเรยีน  ใน
รายวิชาที่มีปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  รายวิชา  มีการประชุมผูส้อนเพื่อหารือปญัหาการเรยีนรู้ของนักศึกษาและหาแนว
ทางแก้ไข 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 

 
     คณะก าหนดให้มคีณะกรรมการประเมินข้อสอบ  และคณะมีการตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิความเหมาะสมของการให้
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คะแนน  ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน  โดยการสุ่มรายวิชา  60  %   ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสตูรหรือภาควิชาภายในรอบเวลา
หลักสตูร 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

     คณะจดัให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพจิารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  คณะกรรมการ
ประเมินของหลักสตูร/ภาควิชา  การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  การทบทวนเนื้อหาที่สอน  กลยุทธ์การ
สอน  และเสนอแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสตูรหรือหัวหน้าภาค  เสนอต่อกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

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

 
ลงช่ือ                      อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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