
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2131204 ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะยืม คาประกัน จานอง จานา

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

 อาจารยมณฑิรา แกวตา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2131204 กฎหมายลักษณะยืม คาประกัน จานอง จานา

Law of Loan, Suretyship, Mortgage and Pledge

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยมณฑิรา แกวตา

ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยมณฑิรา แกวตา

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

กลุม 02 อาจารยมณฑิรา แกวตา

กลุม 02 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

กลุม 03 อาจารยมณฑิรา แกวตา

กลุม 03 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 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

  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว  นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตองการในดานตาง  ๆ    

 ดังน้ี  

          1)  นักศึกษาสามารถเรียนรูและเกิดทักษะในกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย  ยืม  ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา 

          2)  นักศึกษาสามารถเขาใจและสามารถอธิบาย  วิเคราะห  หลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย  ยืม  ค้ําประกัน  จํานอง 

จํานํา 

          3)  นักศึกษาสามารถนําความรูหลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย  ยืม  ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  ไปใชใหเกิดประโยชนได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

           หลักกฎหมายเก่ียวกับการยืม ยืมใชคงรูป ยืมใชส้ินเปลือง การกูยืมเงิน หลักกฎหมายเก่ียวกับการค้ําประกัน ลักษณะของสัญญาค้ํา

ประกัน ขอบเขตความรับผิดของผูค้ําประกัน ผลกอนการชําระหน้ี ผลภายหลังการชําระหน้ี ความระงับส้ินไปแหงสัญญาค้ําประกัน หลัก

กฎหมายเกี่ยวกับจํานอง หลักทั่วไป ที่มาของสัญญาจํานอง บทเบ็ดเสร็จทั่วไปจํานอง สิทธิจํานอง สิทธิหนาท่ีของผูจํานองและผูรับ

จํานอง การบังคับจํานอง ส้ินสุดสัญญาจํานอง หลักกฎหมายเก่ียวกับจํานํา บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป สิทธิหนาท่ีของผูจํานําและผูรับจํานํา การ

บังคับจํานํา ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3

          Principles of loan, loan for use, loan for consumption, loan of money; principles of suretyship, nature of

suretyship contract, surety’s scope of liability, effects before debt payment, effects after debt payment,

discharge of suretyship contract; principles of mortgage, general principles, origin of mortgage contract, general

provisions of mortgage contract, mortgage right, rights and duties of mortgagor and mortgagee; enforcement of

mortgage, discharge of mortgage contract; principles of pledge, general provisions, rights and duties of pledger

and pledgee, enforcement of pledge, as provided in Book III 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 -         กติกาในการเขา

ชั้นเรียน 

 -         แนวคิด  ทฤษฎี

ที่สําคัญที่ใชในการ

ศึกษา 

 -         สรุปหลัก

กฎหมายลักษณะยืม

 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

2 -      หลักกฎหมายเกี่ยว

กับการยืม  (ยืมใชคงสิ้น

เปลือง) 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การยืม  (ยืมใชคงรูป) 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

4 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การยืม  (การกูยืมเงิน) 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบกลางภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

5  หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

จํานํา 

 -   บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

 สิทธิและหนาที่ของผู

จํานําและผูรับจํานํา 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

6 สิทธิและหนาที่ของผู

จํานํา

สิทธิและหนาที่ของผูรับ

จํานํา 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

7   การบังคับจํานํา 

ความระงับสิ้นไปของ

สัญญาจํานํา

 

 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

8 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การคํ้าประกัน 

  -   ลักษณะของสัญญา

คํ้าประกัน 

  -   ขอบเขตความรับ

ผิดของผูคํ้าประกัน      

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

9  หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การคํ้าประกัน 

  -   ผลกอนการชําระ

หนี้ 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

10 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การคํ้าประกัน 

  -    ผลภายหลังการ

ชําระหนี้ 

 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

11 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การคํ้าประกัน 

  -   ความระงับสิ้นไป

แหงสัญญาคํ้าประกัน   

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 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

 

12  หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

จํานอง 

      -   หลักทั่วไป  ที่มา

ของสัญญาจํานองและ

จํานํา 

       -   บทเบ็ดเสร็จ

ทั่วไปจํานอง         

 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

13        -   สิทธิจํานอง

ครอบเพียงใด 

- สิทธิหนาที่ของผูจํานอง

และผูรับจํานอง 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

14 -สิทธิและหนาที่ของผูรับ

จํานองกับผูรับโอน

ทรัพยสินซึ่งจํานอง

-สิทธิและหนาที่ของผู

จํานองกับผูรับโอน

ทรัพยสินซึ่งจํานอง 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

15    -   การบังคับจํานอง 

       -   ความระงับสิ้น

ไปของสัญญาจํานอง  

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบปลายภาค 1. อาจารยมณฑิรา

แกวตา 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,3.4,4.3,5.1,5.4 การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 30 25 

3 2.2,3.3,3.4,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 70 75 

รวม 100.00 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

ชุมพล  จันทราทิพย.    คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะค้ําประกัน   จํานอง  จํานํา  .      กรุงเทพมหานคร:  สํานัก

พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มานิตย  จุมปา,  2545  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย  ยืม  ฝากทรัพย  ,   คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

สุธีร  ศุภนิตย,  2548  คําอธิบายประมวลกม.แพงฯ  วิชาเอกเทศสัญญา  2   ยืมและฝากทรัพย,  พิมพครั้งที่  8,  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

รศ.ปติกุล  จีระมงคลพาณิชย.  กฎหมายลักษณะค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  .   พิมพคร้ังท่ี  4   กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพ



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปญญา ถนอมรอด,2559 คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงอละพาณิชย วาดวย ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา. พิมพคร้ังท่ี 11: สํานักอบรม

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

อานนท ศรีบุญโรจน, 2561 กฎหมายประกันดวยบุคคลและทรัพย. พิมพคร้ังท่ี 6, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอนของอาจารยผูสอน


