
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2131203 ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะทรัพยสิน

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  อาจารยภิรมยพร ไชยยนต

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2131203 กฎหมายลักษณะทรัพยสิน

Property Law

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยภิรมยพร ไชยยนต

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยภิรมยพร ไชยยนต

กลุม 02 อาจารยภิรมยพร ไชยยนต

กลุม 03 อาจารยภิรมยพร ไชยยนต

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ชั้นปที่ 2-4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

9. สถานที่เรียน



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1)  อธิบายประเภทของทรัพย  ทรัพยสิน  สวนควบ  อุปกรณ  ดอกผล  ทรัพยสิทธิ  บุคคลสิทธิ  สิทธิครอบครอง  กรรมสิทธ์ิ  แดนแหง

กรรมสิทธ์ิและขอจํากัดการใชกรรมสิทธ์ิ  ภาระจํายอม  สิทธิอาศัย  สิทธิเก็บกิน  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย  และเอกสารสิทธิใน

ที่ดิน 

          2)  อธิบายหลักเกณฑและหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะทรัพยและทรัพยสิน  เชน  สิทธิและ

หนาท่ีของเอกชนตามกฎหมายดังกลาว 

          3)  วิเคราะหและวินิจฉัยคดีตลอดจนการเลือกใชกฎหมายที่เหมาะสมกับคดีตามขอ 2)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยสิน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินและภาระ

ติดพันในอสังหาริมทรัพย ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 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

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

3 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 ความเปนมาของ

รายวิชา  แนวทางในการ

ศึกษา  และกฎเกณฑใน

การเรียนการสอน

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. Power Point 3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม 1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

2 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยว

กับทรัพยสิน 

ความหมายของ

ทรัพย  -   ทรัพยสิน,  สั

งหาริมทรัพย-

อสังหาริมทรัพย

สวนควบ อุปกรณ ดอก

ผล 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินตนเอง

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

3 -ทรัพยสินของแผนดิน

-ทรัพยสิทธิ์ บุคลสิทธิ์

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 



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

4 การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

5 การไดมาซึ่ง

กรรมสิทธิ์(ตอ) 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบกลางภาค

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

6 -การแสดงออกซึ่งการ

เปนผูทรงสิทธิ์

-การเพิกถอนการได

ทรัพยสิทธิทางทะเบียน  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

7 การใชกรรมสิทธิ์ 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

8 สอบกลางภาค   0 0 0    

9 กรรมสิทธิ์รวม 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การนําเสนอปากเปลา

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

10 สิทธิครอบครอง 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การนําเสนอปากเปลา

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

11 การครอบครองปรปกษ 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การนําเสนอปากเปลา

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

12 ครอบครองปรปกษ(ตอ)

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การนําเสนอปากเปลา

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

13 ภาระจํายอม  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การนําเสนอปากเปลา

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

14 ภาระจํายอม(ตอ) 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การนําเสนอปากเปลา

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

15 สิทธิ อาศัย สิทธิเก็บ

กิน สิทธิเหนือพื้น

ดิน ภาระติดพันใน

อสังหาริมทรัพย  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การนําเสนอปากเปลา

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

16 สรุปทบทวนเนื้อหา 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยภิรมยพร ไชย

ยนต 

 

17 สอบปลายภาค   0 0 0 1. การสอบปลายภาค   



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

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 5.4 การสอบขอเขียน/สอบยอย  0 0 

2 1.1,1.3,2.2,2.3,2.4,3.3,4.1,

4.3,5.4 

การสังเกตพฤติกรรม  0 0 

3 2.2,3.4 การประเมินการบาน  0 0 

4 5.1,5.4 การประเมินการวิพากษ/การนําเสนอผลงาน  0 0 

5 1.1,1.3,3.3,3.4,4.3,5.1,5.4 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม  0 0 

6 1.3,2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 30 0 

7 1.3,2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 17 70 0 

8 1.3 ขอสอบแบบอัตนัยดัดแปลง (modified essay question)  0 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

บัญญัติ  สุชีวะ  กฎหมายลักษณะทรัพยสิน  2552  เนติบัณฑิตสภา

ศรีราชา  เจริญพานิช  คําอธิบายกฎหมายวาดวยทรัพยสิน  2557  วิญูชน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายลักษณะทรัพยสิน อ.ภิรมยพร ไชยยนต

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

          บัญญัติ  สุชีวะ  คําอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย  เนติบัณฑิตยสภา 

          ประมูล  สุวรรณศร  2525  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ  1,  4    วาดวยทรัพย  พรอมดวยคํา

พิพากษาศาลฎีกา  สํานักพิมพนิติบรรณการ 

          กนก  อินทรัมพรรย  2548  รวมคําบรรยายวิชาทรัพย-ที่ดิน  ภาค  1   สมัยที่  58  ปการศึกษา  2548  สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

          มานิตย  จุมปา  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวยทรัพยสิน 

          เสนีย  ปราโมช  2551  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายลักษณะทรัพย  สํานักอบรมและศึกษากฎหมาย

แหงเนติบัณฑิตสภา 

          ศรีราชา  เจริญพานิช  2553  คําอธิบายกฎหมายวาดวยทรัพยสิน  วิญูชน 

          วิริยะ  นามศิริพงศพันธุ  2545  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เรียงมาตรา  วาดวยทรัพยสิน  บรรพ  4  

มาตรา  1298  -1434  กองทุนศาสตราจารยจิตติ  ติงศภัทิย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอน อาจารยภิรมยพร ไชยยนต


