
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2131201 ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะหนี้

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  นายประดิษฐ แปนทอง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2131201 กฎหมายลักษณะหน้ี

Obligation Law

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นายประดิษฐ แปนทอง

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นายประดิษฐ แปนทอง

กลุม 02 นายประดิษฐ แปนทอง

กลุม 03 นายประดิษฐ แปนทอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ช้ันปท่ี

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)  อธิบายและวิเคราะหความสัมพันธของบอเกิดแหงหน้ี  วัตถุแหงหน้ี  หน้ีธรรมดา  ลักษณะท่ัวไปของหนาท่ีและความรับผิดของลูกหน้ี

ได           2)  อธิบายหนาท่ีในการชําระหน้ีและขอขัดของของการชําระหน้ีและความสัมพันธของหนาท่ีในการชําระหน้ีในกรณีลูกหน้ี

ผิดนัด  เจาหน้ีผิดนัด  การชําระหน้ีไมตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหน้ี  และการชําระหน้ีกลายเปนพนวิสัย

ได           3)  อธิบายหลักในการบังคับชําระหน้ีโดยเฉพาะเจาะจง  และวิเคราะหความสัมพันธของการบังคับชําระหน้ีกับหลักการใน

การกําหนดคาเสียหายเน่ืองมาจากการไมชําระหน้ี  การเรียกมัดจํา  เบ้ียปรับกาบอกเลิกสัญญา  และผลของการบอกเลิกสัญญา

ได           4)  อธิบายและวิเคราะหความรับผิดของลูกหน้ีเพ่ือการกระทําของบุคคลท่ีมีอํานาจชําระหน้ีแทนลูกหน้ี

ได           5)  อธิบายหลักการควบคุมกองทรัพยสินของลูกหน้ีในกรณี  การใชสิทธิเรียกรอง   การเพิกถอนการฉอฉล  การใชสิทธิยึด

หนวง   การรับชวงสิทธิ  การรับชวงทรัพย  การโอนสิทธิเรียกรอง  และบุริมสิทธิได           6)อธิบายหลักการของการเกิดหน้ีในกรณีลูก

หน้ีและเจาหน้ีหลายคน  และวิเคราะหถึงความสัมพันธของสิทธิหนาท่ีในการบังคับชําระหน้ีกรณีเจาหน้ีและลูกหน้ีหลายคน

ได           7)  อธิบายและวิเคราะหความระงับแหงหน้ีโดยการชําระหน้ี   การปลดหน้ี  การหักกลบลบหน้ี  การแปลงหน้ีใหมและหน้ี

เกล่ือนกลืนกันได         8)  ใหนักศึกษามีวินัยและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

           บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ ลูกหนี้และเจาหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกรอง และความระงับแหงหนี้ตามที่

บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2

          General provisions of obligation law; subjects of obligation; effect of obligation; plurality of debtors and

creditors; transfer of claims; extinction of obligation; as provided in Book II Obligations of Civil and Commercial

Code

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

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 ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา

แนะนําวิธีการเรียน

ขอตกลงในการเรียน

มูลแหงหนี้ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

2 ความหมายของหนี้

ความหมายของเจาหนี้

ความหมายของลูกหนี้

องคประกอบของหนี้ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

3 ความหมายและประเภท

ของวัตถุแหงหนี้

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

1. เอกสารประกอบ

การสอน

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 



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

ผลทางกฎหมาย 3. การใชกรณีศึกษา (Case) 2. หนังสือ

3. Power Point 

4 ลูกหนี้ผิดนัดและ

ผลทางกฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

5 เจาหนี้ผิดนัดและ

ผลทางกฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

6 ฐานในการเรียกคาเสีย

หายและ

ประเภทของคาเสียหาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

7 การชําระหนี้กลายเปน

พนวิสัยและผลทาง

กฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

8 การบังคับชําระหนี้

และการเรียกคาเสีย

หาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

9 สอบกลางภาค   0 0 0    

10 การรับชวงสิทธิ

การใชสิทธิเรียกรองของ

ลูกหนี้

การเพิกถอนการฉอฉล 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

11 สิทธิยึดหนวง 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

12 บุริมสิทธิ 1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

13 ลูกหนี้รวมและ

เจาหนี้รวม

และผลทางกฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

14 การโอนสิทธิเรียกรอง

และ

ผลทางกฎหมาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

15 ความระงับแหงหนี้ดวย

การชําระหนี้

การแปลงหนี้ใหม

หนี้เกลื่อนกลืนกัน

การหักกลบลบหนี้ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 

16 ความระงับแหงหนี้ดวย

การปลดหนี้

พรบ.ธุรกรรมทางอิเลค

ทรอนิกส 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. นายประดิษฐ แปน

ทอง 

 



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

17 สอบปลายภาค   0 0 0    

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,4.3,5.4 การสังเกตพฤติกรรม  0 0 

2 2.2,3.3,3.4,5.1 การสอบกลางภาค  25 0 

3 2.2,3.3,3.4,5.1 การสอบปลายภาค  75 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

1. กุศล บุญยืน , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหน้ี. (กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ) , 2540. 2. ภัทรศักด์ิ วรรณแสง ,

คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหน้ี. พิมพคร้ังท่ี 8 (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพวิญูชน ) , 2546. 3. วรวุฒิ เทพทอง ,

ตัวบทยอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้. พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : นิติธรรม ), 2543 4. สุนทร มณีสวัสดิ์ , สรุปวิชา

กฎหมายหน้ี. พิมพคร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน) ,2545 5. เอกสารประกอบการสอนกฎหมายลักษณะหน้ี อ.ประดิษฐ แปน

ทอง 6. ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะหน้ี อ.ประดิษฐ แปนทอง

7.โสภณ รัตนากร , คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหน้ี. (กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ) , 2540. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม


