
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2101302 ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะครอบครัว

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  อาจารยมณฑิรา แกวตา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2101302 กฎหมายลักษณะครอบครัว

Family Law

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยมณฑิรา แกวตา

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยมณฑิรา แกวตา

กลุม 02 อาจารยมณฑิรา แกวตา

กลุม 03 อาจารยมณฑิรา แกวตา

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว  นักศึกษาจะเกิดเกิดการเรียนรู/ความสามารถ/สมรรถนะท่ีตองการในดานตาง  ๆ    ดังน้ี 

1.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  -   นักศึกษาเปนผูมีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร  แตงกายถูกระเบียบ  มี

วินัยและความซ่ือสัตย  รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

2.  ดานความรู  -   นักศึกษามีความรูความเขาใจในความรูหลักกฎหมายวิชากฎหมายครอบครัว  ดังนี้ 

   2.1  นักศึกษาสามารถวินิจฉัยปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับคดีครอบครัว  

   2.2  นักศึกษาสามารถปรับหลักกฎหมายเขากับขอเท็จจริงเพื่อตอบปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีครอบครัว 

3.  ดานทักษะทางปญญา  -   นักศึกษามีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาน  ในการนําความรูท่ีเรียนไปปรับใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 

4.  ดานการวิเคราะห  การส่ือสาร  และ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  -   นักศึกษาสามารถวิเคราะหและสรุปประเด็นความรูความเขาใจจาก

ความรูท่ีเรียนได  โดยมีความสนใจใฝรูในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากการใชส่ือสารสนเทศมากข้ึน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          การหม้ัน เง่ือนไขแหงการสมรส ความสัมพันธระหวางสามีภริยา ทรัพยสินระหวางสามีภริยา ความเปนโมฆะของการสมรส การส้ิน

สุดแหงการสมรส บิดามารดากับบุตร บิดามารดา สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม คาอุปการะ

เล้ียงดู ปญหาขอพิพาททางกฎหมายและแนวคิดในการแกไขปญหา

          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

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

6 ชม./สัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 แนะนํารายวิชา 

 กฎหมายลักษณะผัวเมีย 

 -         ประมวล

กฎหมายแพงและ

พาณิชย  บรรพ  5   

 -         การใชกฎหมาย

อิสลามเกี่ยวกับ

ครอบครัวและมรดกในสี่

จังหวัดชายแดนภาคใต 

 -         ศาลที่มีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดี

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ครอบครัว 

 

2  การหมั้น 

 1.  เงื่อนไขการหมั้น 

 2.  แบบของสัญญา

หมั้น 

 3.  ของหมั้น 

 4.  คูสัญญาที่จะตองรับ

ผิดตามสัญญาหมั้น 

 5.  สินสอด 

 6.  วิธีการในการคืน

ของหมั้นหรือสินสอด 

 7.  เรือนหอ 

 8.การผิดสัญญาหมั้น

และคาทดแทน 

         9.  การระงับสิ้น

ไปแหงสัญญาหมั้นและ

คาทดแทน 

      10.หลักเกณฑการ

คํานวณคาทดแทนใน

เรื่องการหมั้น

และ  อํานาจฟองเรียก

คาทดแทน 

      11.  อายุความ 

      12.  สัญญาจางแม

สื่อเพื่อจัดใหมีการหมั้น

หรือการสมรส 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

3 การสมรส 

  1.   ความหมายของ

การสมรส 

     2.   เงื่อนไขแหงการ

สมรส     

     3.   แบบแหงการ

สมรส 

     4.   การสมรสใน

ตางประเทศ 

     5.  การสมรสในเหตุ

ฉุกเฉิน 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

4  ความสัมพันธระหวาง

สามีภริยา 

   1.  การอยูกินดวยกัน

ฉันสามีภริยาและชวย

เหลืออุปการะ   

       เลี้ยงดูกัน 

   2.  การแยกกันอยูตาง

หากเปนการชั่วคราว 

   3.   การเปนผูอนุบาล

หรือผูพิทักษของคูสมรส 

   4.   การอุปการะเลี้ยง

ดูและกระทําการตาม

สมควรเพื่อใหคู 

        สมรสที่วิกลจริตมี

ความปลอดภัย 

   5.  การซื่อสัตยใน

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4  1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ความรักตอกัน 

   6.  การใชคํานําหนา

นามและชื่อสกุลของหญิง

มีสามี 

  7.  สัญชาติของสามี

ภริยา 

  8.  ภูมิลําเนาและสิทธิ

เบ็ดเตล็ดของสามี

ภริยา  

 

5  ทรัพยสินและหนี้สิน

ระหวางสามีภริยา 

 1.สัญญากอนสมรสใน

เรื่องทรัพยสิน 

 2.สัญญาระหวางสมรส

ในเรื่องทรัพยสิน 

 3.ทรัพยสินระหวางสามี

ภริยา 

        3.1  สินสวนตัว 

              การจัดการ

สินสวนตัว 

        3.2  สินสมรส 

              การจัดการ

สินสมรส 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

6  ทรัพยสินและหนี้สิน

ระหวางสามีภริยา  (ตอ) 

 4.  ทรัพยสินระหวาง

สามีภริยาที่ไมไดจด

ทะเบียนสมรสกัน 

 5.  หนี้สินของสามี

ภริยา 

      5.1  ความรับผิดใน

หนี้สินของสามีภริยา 

      5.2  หนี้รวม

ระหวางสามีภริยา 

      5.3  การเอา

ทรัพยสินระหวางสามี

ภริยาไปชําระหนี้ 

     5.4  สามีหรือภริยา

ตองคําพิพากษาใหลม

ละลาย 

     5.5  การแยกสิน

สมรส 

     5.6  การชวยกันออก

คาใชสอยในกรณีที่ไมมี

สินสมรส  

           เหลืออยู 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

7  การสมรสที่เปนโมฆะ 

   1.ขอบเขตของการ

สมรสที่เปนโมฆะ 

   2.  เหตุที่ทําใหการ

สมรสเปนโมฆะ 

1. การใชกรณีศึกษา (Case) 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4  1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

   3.  การกลาวอาง

วาการสมรสใดเปนโมฆะ 

   4.  การแจงใหนาย

ทะเบียนสมรสบันทึก

ความเปนโมฆะ

ของ   การสมรส 

  5.  ผลของการสมรสที่

เปนโมฆะ   

 

8  การสิ้นสุดแหงการ

สมรส 

 1.การสมรสที่สิ้นสุดลง

ดวยความตาย 

 2.การสมรสที่เปน

โมฆียะ 

        21  เหตุทําใหการ

สมรสเปนโมฆียะ 

        2.2  การรองขอ

เพิกถอนการสมรสใน

กรณีที่ผูมีสิทธิขอเพิก

ถอนเปนคนวิกลจริต 

       2.3  การให

สัตยาบันการสมรสที่เปน

โมฆียะ 

         2.4  ผลของการ

เพิกถอนการสมรสที่เปน

โมฆียะ 

 3.  การหยา 

       3.1  การหยาโดย

ความยินยอมของทั้งสอง

ฝาย 

       3.2  การหยาโดย

คําพิพากษาของศาล 

             3.2.1  เหตุ

ฟองหยา 

             3.2.2  ขอ

ยกเวนในเหตุฟองหยา 

            3.2.3  อายุ

ความฟองหยา 

            3.2.4  กรณีที่

คู สมรสเปนคนวิกลจริต

และมีเหตุหยา  

                     เกิด

ขึ้น 

            3.2.5  การขอ

ใหศาลมีคําสั่งคุมครอง

ชั่วคราวใน 

                      ระหวา

งการพิจารณาคดีฟอง

หยา       

  ขอสันนิษฐานความเปน

บุตรชอบดวยกฎหมาย 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4  1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

9 ขอสันนิษฐานความเปน

บุตรชอบดวยกฎหมาย

ม.1536-1538 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

2 0 4  1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

3. Power Point 

10  การฟองคดีไมรับเด็ก

เปนบุตร 

        การฟองคดี

ปฏิเสธความเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมาย 

        การทําใหบุตรที่

เกิดนอกสรสกลายเปน

บุตรชอบดวย     

       กฎหมายของบิดา 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4  1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

11            3.3.1  การใช

อํานาจปกครองบุตรหลัง

การหยา 

           3.3.2  การ

อุปการะเลี้ยงดูบุตรหลัง

การหยา 

           3.3.3  การ

เรียกคาทดแทน 

          3.3.4  การเรียก

คาเลี้ยงชีพ 

          3.3.5  การแบง

ทรัพยสินของสามีภริยา 

          3.3.6  ความรับ

ผิดในหนี้สิน 

          3.3.7  อายุ

ความสิทธิเรียกรอง

ระหวางสามีภริยา 

 บิดามารดากับบุตร 

 1.        การเปนบุตรที่

ชอบดวยกฎหมาย 

 2.        การฟองคดีไม

รับเด็กเปนบุตร 

 3.        การฟองคดี

ปฏิเสธความเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมาย 

 4.        การทําใหบุตร

ที่เกิดนอกสมรสกลาย

เปนบุตรที่ชอบดวย

กฎหมายของบิดา 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

12  สิทธิและหนาที่ระหวาง

บิดามารดากับบุตร 

 1.สิทธิของบุตรในชื่อ

สกุล 

 2.  สิทธิของบุตรใน

สัญชาติไทยตามบิดา

หรือมารดา 

 3.  บุตรจะฟองบุพการี

ไมได 

 4.บุตรและบิดามารดา

ตางมีหนาที่อุปการะ

เลี้ยงดูกัน 

     4.1  บุตรมีหนาที่

อุปการะเลี้ยงดูบิดา

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

มารดา 

     4.2  บิดามารดา

มีหนาที่อุปการะเลี้ยงดู

บุตร 

     4.3  การฟองคดี

เรียกคาอุปการะเลี้ยงดู 

 5.บุตรอยูใตอํานาจ

ปกครองของบิดา

มารดา 

    5.1  อํานาจปกครอง

อยูกับบิดามารดา 

    5.2  สิทธิทั่วไปของผู

ใชอํานาจปกครอง 

    5.3  ผูใชอํานาจ

ปกครองเปนผูแทนโดย

ชอบธรรมของบุตรโดย

อํานาจของกฎหมาย 

    5.4  การจัดการ

ทรัพยสินของบุตร 

    6.  การถอนอํานาจ

ปกครอง 

      6.1  เหตุในการ

ถอนอํานาจปกครอง 

      6.2  ผลของการ

ถอนอํานาจปกครอง 

      6.3  การคืนอํานาจ

ปกครอง 

 

13  ผูปกครองและผูอยูใน

ปกครอง 

 1.   เหตุและวิธีการตั้งผู

ปกครอง 

 2.   คุณสมบัติของผูที่

จะเปนผูปกครอง 

 3.  จํานวนและการเริ่ม

ตนการเปนผูปกครอง 

    4.   สิทธิและหนาที่

ระหวางผูปกครองกับผู

อยูในปกครอง 

    5.   การสิ้นสุดแหง

ความปกครองและความ

เปนผูปกครอง 

    6.   ผูอนุบาลที่มี

อํานาจหนาที่เชนเดียว

กับผูใชอํานาจปกครอง 

 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

14 บุตรบุญธรรม 

 1.คุณสมบัติของผูรับ

บุตรบุญธรรมและบุตร

บุญธรรม 

 2.เงื ่อนไขในการรับบุตร

บุญธรรม 

 3.ผลของการรับบุตร

บุญธรรม 

 4.การเลิกรับบุตร

บุญธรรม 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

 

15  คาอุปการะเลี้ยงดู 

 1.หลักเกณฑในการ

เรียกคาอุปการะเลี้ยงดู 

 2.การเปลี่ยนแปลงเพิก

ถอนคําสั่งเรื ่องคา

อุปการะเลี้ยงดู 

 3.วิธีการชําระคา

อุปการะเลี้ยงดู 

 4.  สิทธิที่จะไดรับคา

อุปการะเลี้ยงดูจะสละ

หรือโอนไมได 

  5.การยอมรับและ

บังคับตามคําพิพากษา

ของศาลตางประเทศใน

เรื่องคาอุปการะเลี้ยงดู 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

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. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

คําอธิบาย ป.พ.พ. บรรพ 5 วาดวยครอบครัว อ.ประสพสุข บุญเดช พิมพครั้งที่ 21 แกไขเพิ่มเติม 2558คําอธิบายประมวลผลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ ๕ ครอบครัว อ.ไพโรจน   กัมพูศิริ

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอนของอาจารยมณฑิรา   แกวตา


