
แผนการสอน 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
ภาษาไทย ๗๗๗ ๒๑๕    กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 
ภาษาอังกฤษ 777 215    Law on Secured Transactions 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์อิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์ 
อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ 
อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ 

 
รายละเอียดวิชา  
 หลักกฎหมายลักษณะค ้าประกัน จ้านอง จ้าน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. มีความรู้ความเข้าใจแนวความคิด หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาค ้าประกัน จ้านอง จ้าน้า 
 รวมถึงการบังคับใช้หลักกฎหมายดังกล่าวได้ 

 ๒. เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในของหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาค ้าประกัน จ้านอง จ้าน้า และสามารถน้า
ความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ นรวมถึงน้าไปเป็นพื นฐานในการประกอบวิชาชีพได้ 
   ๓.  มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
   ๔.  ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานที่ดีในสังคมได้ 
 
ตารางสอน  

วันพุธ        เวลา    ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐   น.     กลุ่ม ๑     อาจารย์สุชาติ  แนวประเสริฐ 
  วันพุธ        เวลา    ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐   น.     กลุ่ม ๒     อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 

วันพุธ        เวลา    ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐   น .    กลุ่ม ๓     อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ 
  วันเสาร์      เวลา    ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐   น.     กลุ่ม ๔     อาจารย์อิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์ 
 
หมายเหตุ  อาจารย์ผู้สอน จะด้าเนินการสอนในแต่ละกลุ่มวิชา ตามก้าหนดเวลา ณ สถานที่ตามห้องบรรยายที่ก้าหนดไว้  
 



หลักเกณฑ์การวัด และประเมินผล 
การสอบปลายภาคโดยเป็นข้อสอบแบบอัตนัย ๑๐๐ คะแนน  ร้อยละ ๑๐๐ ไม่อนุญาตให้เปิดต้ารา หรือ 

เอกสารใด การวัดผลอื่นๆ ได้แก่  
          ๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติตนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามประกาศของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่  ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ได้แก่ 
  ๑. การมีความซื่อสัตย์ 
  ๒. การมีวินัย เคารพกติกา 
  ๓. การมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๒.๒ การเข้าเรียน  (Class Participation) 
  ๑. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิสอบ 
  ๒. การเข้าเรียนสายเกิน ๓๐ นาที ถือว่า “ ขาดเรียน” 
  ๒.๓  การแต่งกาย ( Student uniform dressing ) 
  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถาบัน หากแต่งกายไม่เรียบร้อยมาเรียนเข้าในชั น
เรียนแต่ละครั งถือว่า “ ขาดเรียน” 
 ๒.๔  อ่ืน ๆ 
  - ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเมื่อเข้าเรียนในชั นเรียน 
 
 

......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอน 
 

ครั้งที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน อาจารย์ผู้สอน 
๑ บทน า 

๑. ขอบของการศึกษา  
๒. หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
๓. แนวทางการเขียนตอบข้อสอบ 
๔. การบังคับใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่ 

๒ 
  

 บรรยาย  

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๒ สัญญาค้ าประกัน : บททั่วไป 
๑. ความหมายของสัญญาค ้าประกัน  
๒. หนี ที่ค ้าประกันต้องเป็นหนี อันสมบูรณ์  
๓. ผู้รับเรือนหรือผู้ค ้าประกันหลายคน  

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๓ สัญญาค้ าประกัน : บททั่วไป (ต่อ) 
๑. ขอบเขตความรับผิดของผู้ค ้าประกัน  
๒. ผู้ค ้าประกันไม่ช้าระหนี ทั งหมด หนี     
    เหลือเท่าใดลูกหนี ยังคงต้องรับผิด 
 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น  

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๔ ผลก่อนช าระหนี้        
๑. หนี ตามสัญญาค ้าประกันถึงก้าหนด

ช้าระเมื่อลูกหนี ผิดนัด  
๒. สิทธิเกี่ยงของผู้ค ้าประกัน  
๓. กรณีผู้ค ้าประกันตกลงร่วมรับผิดกับ 

ลูกหนี   
๔. อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้

ค ้าประกัน  
๕. สิทธิยกข้อต่อสู้เจ้าหนี ของผู้ค ้าประกัน  

๒  บรรยาย  

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์



ครั้งที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน อาจารย์ผู้สอน 
๕   ผลภายหลังการช าระหนี้ 

๑. ค ้าประกันมีสิทธิไล่เบี ยและรับช่วงสิทธิ 
๒. กรณีผู้ค ้าประกันสิ นสิทธิไล่เบี ย  

  ๓. ผู้ค ้าประกันหลุดพ้นความรับผิดเพราะ 
    เข้ารับช่วงสิทธิไม่ได้ 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๖ ๑. เมื่อหนี ของลูกหนี ระงับ  
๒. เมื่อผู้ค ้าประกันบอกเลิกการค ้าประกัน  
๓. เมื่อเจ้าหนี ผ่อนเวลาให้กับลูกหนี   
๔. เมื่อเจ้าหนี ไม่ยอมรับช้าระหนี จากผู้ค ้า 
    ประกัน  
๕. สัญญาค ้าประกันระงับเพราะเหตุ 
    ประการอื่น 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๗ จ านอง : บททั่วไป 
๑. ความหมายของสัญญาจ้านอง  
๒. ทรัพย์ที่จ้านองได้  
๓. ผู้จ้านองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จ้านอง  
๔. ข้อความในสัญญาจ้านองและแบบของ   
    สัญญาจ้านอง  
๕. หนี รายเดียวมีจ้านองประกันหลายสิ่ง  
๖. ทรพัย์สิ่งเดียวจ้านองประกันหนี หลาย 
    ราย 
๗. ผู้จ้านองช้าระหนี ล้างจ้านองเป็นงวดๆ  
    ได ้

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๘ สิทธิจ านองครอบเพียงใด 
๑. ทรัพย์ที่จ้านองได้  
๒. จ้านองครอบทรัพย์ที่จ้านองเพียงใด 
 
 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์



ครั้งที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน อาจารย์ผู้สอน 
๙ สิทธิและหนี้ที่ของผู้รับจ านองและผู้

จ านอง 
๑. ผู้จ้านองต้องไม่ท้าให้เสื่อมสิทธิของ

ผู้รับจ้านอง  
๒. ผู้จ้านองต้องไม่ท้าให้ทรัพย์ที่จ้านอง

สูญหายหรือบุบสลาย  
๓. กรณีการจ้านองประกันหนี ที่บุคคลอื่น

ต้องช้าระ 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๑๐ การบังคับจ านอง 
๑. วิธีการบังคับจ้านอง  
๒. การบังคับจ้านองเอาแก่ทรัพย์ที่มี

จ้านองซ้อน  
๓. ผลของการบังคับจ้านอง  
๔. การบังคับจ้านองกรณีทรัพย์หลายสิ่ง

จ้านองประกันหนี รายเดียว 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๑๑ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์
จ านอง 
๑. ผู้รับโอนทรัพย์จ้านองมีสิทธิไถ่ถอน

จ้านองได้  
๒. ถ้าการบังคับจ้านอง ถอนจ้านองเป็น

เหตุให้ทรัพย์ซึ่งจ้านองหลุดมือไปจาก
ผู้ได้ทรัพย์นั นไว้ก่อน  

๓. กรณีผู้รับโอนท้าให้ทรัพย์จ้านองเสื่อม
ราคาหรือเพ่ิมราคา 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์



ครั้งที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน อาจารย์ผู้สอน 
๑๒ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจ านอง 

๑. เมื่อหนี ประกันระงับสิ นไป  
๒. เมื่อปลดจ้านองให้แก่ผู้จ้านองด้วย

หนังสือเป็นส้าคัญ  
๓. เมื่อผู้จ้านองหลุดพ้น เมื่อเจ้าหนี ไม่

ยอมรับช้าระหนี จากผู้จ้านองโดยไม่มี
เหตุอันจะอ้างกฎหมายได้  

๔. เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ้านอง
ตามค้าสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การ
บังคับจ้านอง  

๕. เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจ้านองหลุดเป็น
กรรมสิทธิ์ 

  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๑๓ จ าน า : บททั่วไป 
๑. ความหมายของสัญญาจ้าน้า  
๒. แบบของสัญญาจ้าน้า  
๓. ข้อตกลงในสัญญาจ้าน้าที่ไม่สมบูรณ์  
๔. ทรัพย์ที่จ้าน้าได้  
๕. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าน้าและผู้

จ้าน้า 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๑๔. การจ าน า 
๑. วิธีการบังคับจ้าน้า  
๒. ผลของการบังคับจ้าน้า  
๓. การบังคับจ้าน้ากรณีมีทรัพย์จ้าน้า

หลายสิ่งจ้าน้าเป็นประกันหนี รายเดียว  
๔. ความระงับสิ นไปแห่งการจ้าน้า 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์



ครั้งที่ หัวข้อการสอน จ านวน ชม. วิธีการสอน อาจารย์ผู้สอน 
๑๔ การบังคับจ าน าและความระงับสิ้นไป 

๑. วิธีการบังคับจ้าน้า  
๒. ผลของการบังคับจ้าน้า  
๓. การบังคับจ้าน้ากรณีมีทรัพย์จ้าน้า

หลายสิ่งจ้าน้าเป็นประกันหนี รายเดียว  
๔. ความระงับสิ นไปแห่งการจ้าน้า 
 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

 ใช้กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๑๕ ๑. กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ  
๒. ทบทวนเนื อหาก่อนสอบปลายภาค 

๒  บรรยาย 

 อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 ยกตัวอย่างค้า
พิพากษาศาลฎีกา 

๑. อ.อิทธิธรรม อารมัภ์วิโรจน ์
๒. อ.สุชาติ แนวประเสริฐ 
๓. อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 
๔. อ.นรากร วรรณพงษ ์

๑๖ สอบปลายภาค - - - 
 


