
แผนการสอน ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

ชื่อวิชา 777 312 กฎหมายว่าด้วยมรดก                                         3   (3-0-6) 

777 312 LAW ON SUCCESSION 

อาจารย์ผู้สอน  

  อาจารย์อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล และคณะ 
  อาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ 
  อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว                                                  ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

รายละเอียดวิชา 

 สิทธิในมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย ล าดับชั้นทายาท การตัดมิให้

รับมรดก การสละมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก ผู้จัดการมรดกและการแบ่งมรดก ทรัพย์สินของ

พระภิกษุ ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม แบบพินัยกรรมการเพิกถอนและความเสียเปล่าของพินัยกรรม อายุ

ความ 

 Rights to succession, devolution of estate, rightful heirs, classes of statutory heirs, 

disinheritance, renunciation of inheritance, statutory right of inheritance, estate administrator 

and distribution of property, property of monks, rightful heirs of the will, types of wills, 

cancellation of will and nullification of will, prescription of time 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ว่าด้วยมรดก 

 2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ เปรียบเทียบ และสามารถอธิบายให้เห็นถึงมรดกและการตกทอดแห่ง

ทรัพย์มรดก, การเสียไปซึ่งสิทธิในมรดก, พินัยกรรม 

 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะมรดก

และน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

 

 



ระบบการเรียนการสอน 

1. เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ทฤษฏี และกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง ด้วย Power 

Point และสื่อดิจิทัล 

 2. ท าแบบฝึกหัด รวมถึงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาตามเค้า

โครงรายวิชา  

ตารางสอน 

 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 15 สัปดาห์ 

หลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

1. การสอบปลายภาค  100 คะแนน 

2. การวัดผลอื่นๆ ได้แก่ 

  2.1 นักศึกษาปฏิบัติตนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

ประกาศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 22/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ได้แก่ 

    1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

    2. มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม 

    3. มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

  2.2 การเข้าเรียน (Class Participation)   

    1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิสอบ 

    2. การเข้าเรียนสายเกิน 30 นาที ถือว่า “ขาดเรียน” 

  2.3 การแต่งกาย (Student uniform dressing) 

    นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสถาบัน หากแต่งกายไม่เรียบร้อยมาเรียน 

แต่ละครั้ง ถือว่า “ขาดเรียน” 

  2.4 อ่ืนๆ 

    ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 

 

 



เอกสาร หนังสือ ต าราที่ใช้อ่านประกอบ 

 นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ค าพิพากษาของ

ศาล รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้เขียนและน าเสนอเป็นผลงานทางวิชาการบางส่วน 

ดังนี้ 

 1.  เฉลิมชัย เกษมสันต์  : ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก , 

กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2554 

 2. พรชัย สุมทรพันธุ์ : ค าอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก,กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พิมพ์ครั้งที่ 8, 2554 

 3. พินัย ณ นคร : ค าอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก, กรุงเทพมหานคร :วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 3, 

2556 

 4. กีรติ กาญจนรินทร์ : ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก, 

กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2554 

 5. บุญเพราะ แสงเทียน : กฎหมายลักษณะมรดก, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส. เอเชียเพรส, พิมพ์

ครั้งที่ 1, 2555 

 6. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง : ค าอธิบายกฎหมายมรดก, กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2559 

 7. มัทยา จิตติรัตน์ : กฎหมายมรดก, กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2558 

 8. เพรียบ หุตางกูร, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก, กรุงเทพ : 

โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 14   

 9. ไพโรจน์ กัมพูศิริ , ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก, กรุงเทพ : 

โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 

 

  



แผนการสอน 

ครั้งที่/
วันที่ 

หัวข้อการสอน 
 

จ านวน 
ชม. 

วิธีการสอน 

1 บทน า : อธิบายเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
แนะน าหนังสือ ต ารา เกณฑ์การวัดผล การสอบปลายภาค 
- น าเข้าสู่บทเรียน อธิบายขอบเขตการใช้ ความเป็นมาและ
ความส าคัญของกฎหมายลักษณะมรดก 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

 

2 1. มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 
- ความหมายของมรดก 
- ทายาทในกองมรดก 
- การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

3 1. มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (ต่อ) 
- สภาพและฐานะของบุคคลที่จะพึงรับมรดกได้ 
- ผู้มีสิทธิรับมรดกและและส่วนแบ่งมรดก 
  ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก : ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติ 
                                  : ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

4 1. มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (ต่อ) 
- การรับมรดกแทนที่กัน 
  : ทายาทท่ีสามารถรับมรดกแทนที่กันได้ 
  : ลักษณะของการรับมรดกแทนที่กัน 

3 
 

บรรยาย 
PowerPoint 
แบบฝึกหัด 

5 1. มรดกและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (ต่อ) 
- พระภิกษุ 
 : พระภิกษุเป็นทายาท 
 : พระภิกษุเป็นเจ้ามรดก 
- วัด,แผ่นดิน 

3 บรรยาย 
PowerPoint 
แบบฝึกหัด 

 

6 2. การเสียไปซ่ึงสิทธิในมรดก  
- การถูกก าจัดมิให้รับมรดก 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

7 2. การเสียไปซ่ึงสิทธิในมรดก (ต่อ) 
- การตัดมิให้รับมรดก 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

8 2. การเสียไปซ่ึงสิทธิในมรดก (ต่อ) 
- การสละมรดก  

3 บรรยาย 
PowerPoint 
แบบฝึกหัด 



9 2. การเสียไปซ่ึงสิทธิในมรดก (ต่อ) 
- การสละมรดก (ต่อ) 
 : ผลของการสละมรดก 
- การสูญเสียมรดกโดยอายุความ 

3 บรรยาย 
PowerPoint 
แบบฝึกหัด 

10 3. พินัยกรรม 
- ลักษณะของพินัยกรรม 
- ผู้ท าพินัยกรรม 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

11 3. พินัยกรรม (ต่อ) 
- ผู้รับพินัยกรรม 
- แบบพินัยกรรม 
- หลักเกณฑ์การท าพินัยกรรม 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

12 3. พินัยกรรม (ต่อ) 
- การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม 
- ข้อก าหนดพินัยกรรม 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

13  4. ผู้จัดการมรดก 
- การตั้งผู้จัดการมรดก 
- คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก 
- สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก 

3 บรรยาย 
PowerPoint 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 บรรยาย 
สัมมนาและ
อภิปราย

PowerPoint 
15 ทบทวนเนื้อหาทั้งรายวิชา 3 บรรยาย

PowerPoint 
แบบฝึกหัด 

  

หมายเหตุ การบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


