
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2131301 ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะมรดก

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  อาจารยมณฑิรา แกวตา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2131301 กฎหมายลักษณะมรดก

Succession Law

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยมณฑิรา แกวตา

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยมณฑิรา แกวตา

กลุม 02 อาจารยมณฑิรา แกวตา

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ช้ันปท่ี

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1) สามารถอธิบายหลักการ หลักกฎหมาย เก่ียวกับกฎหมายลักษณะมรดกได

                2) สามารถนําหลักกฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริงเพื่อตอบปญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีมรดกได 

                3) สามารถวิเคราะห วินิจฉัยปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับคดีมรดกได

                4) สามารถใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบในการแกปญหาได

                5) มีพฤติกรรมท่ีบงบอกถึงความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุ

ความ ปญหาขอพิพาทและการระงับขอพิพาทเก่ียวกับมรดก ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6

          General provisions of succession; statutory right of inheritance; wills; administration and distribution of an

estate; vacant estates; prescription; disputes and dissolution of estate disputes as provided in Book VI of Civil

and Commercial Code

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

6 ชั่วโมงตอสัปดาห

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 -       ความ

สําคัญ ที่มา ขอบเขต วัต

ถุประสงคของวิชา

-       แหลงขอมูลในการ

ศึกษาคนควา

-       ความจําเปนใน

การศึกษากฎหมาย

ลักษณะมรดก

ความเบื้องตนเกี่ยวกับ

กฎหมายลักษณะมรดก

-       พัฒนาการของ

กฎหมายมรดก

-       ขอบเขตการใช

กฎหมายลักษณะมรดก

-       หลักการสําคัญพื้น

ฐานของกฎหมายลักษณะ

มรดก

-       ความหมายของ

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค 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

มรดก

 

2 - ทรัพยสินที่เปนทรัพย

มรดกคือ

-หนี้สินที่ตกทอดแก

ทายาท 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

3 ในกรณีเจามรดกไมไดทํา

พินัยกรรม

-       การตกทอดแหง

ทรัพยมรดก

-       ทายาทผูมีสิทธิรับ

มรดกและสวนแบงมรดก

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

4 ทายาทผูมีสิทธิรับมรดก

และสวนแบงมรดก (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

5 การรับมรดกแทนที่ 1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

6 -       มรดกพระ

ภิกษุ การตกทอดแกวัด

-       กรณีมรดกที่ไมมี

ผูรับ

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

7 การเสียไปซึ่งสิทธิในการ

รับมรดก

-       ถูกกําจัดไมใหรับ

มรดก 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

8 การเสียไปซึ่งสิทธิในการ

รับมรดก (ตอ)

-       ถูกตัดไมใหรับ

มรดก

-       ทายาทสละมรดก

-       การเสียสิทธิโดย

อายุความ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

9 กรณีเจามรดกทํา

พินัยกรรม

-       ความหมายของ

พินัยกรรม

-       บุคคลที่มีสิทธิทํา

พินัยกรรม 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

10 -       ความสามารถของ

ผูรับพินัยกรรม

-       ประเภทของผูรับ

พินัยกรรม

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

11 -       แบบของ

พินัยกรรม 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

12 -       แบบของ

พินัยกรรม (ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

13 -       การเพิกถอนและ 1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ 2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา  



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

การตกไปแหงพินัยกรรม

หรือขอกําหนด

พินัยกรรม 

2. การใชกรณีศึกษา (Case) การสอน

2. Power Point 

แกวตา 

14 -       ความเสียเปลา

แหงพินัยกรรมหรือขอ

กําหนดพินัยกรรม

-       ผูจัดการมรดก

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

2 0 4 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

15 -       ปญหาขอพิพาท

เกี่ยวกับมรดกในเขต

พื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. 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 1.3,4.3 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 25 0 

3 2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 75 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

พรชัย สุนทรพันธุ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก, พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2549) 

ไพโรจน กัมพูสิริ, กฎหมายลักษณะมรดก: รวมหมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาของศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย, พิมพคร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ:

โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548)

สหัส สิงหวิริยะ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ6 มรดก, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2547)

วรพจน วิศรุตพิชญ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย มรดก, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โครงการตําราและเอกสาร

ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549)

กฤษรัตน ศรีสวาง, คําอธิบายกฎหมายมรดก, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิญูชน,2560)

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ1-6

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายลักษณะมรดก โดยอ.มณฑิรา แกวตา


