
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำท่ี 1/2563 

รำยวิชำ   กำรกู้ยืมและหลักประกันแห่งหนี้ 

วันเวลำ   วันจันทร์  13.00-16.00 น.  ห้อง   401 

หลักสูตร   นิติศำสตรบัณฑิต   รหัส   62 

อำจำรย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ   ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สร้อย  ไชยเดช 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือที่ใช ้
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
Online 

17 ส.ค. 63 
 
 

แนะน ำบทเรียนและสอบถำม
ค ว ำ ม รู้ พื้ น ฐ ำ น เกี่ ย ว กั บ
กฎหมำยกู้ยืมและหลักประกัน
แห่งหนี้ในส่วนท่ีบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ แนะน ำวิธีกำรเรียน 
อธิบำยเกณฑ์กำรประเมินผล 
และกำรท ำข้อสอบ 

3 
 
 

1. อำจำรย์ผู้สอนแนะน ำตัวและอธิบำย
เนื้อหำรำยวิชำ จุดประสงค์และเป้ำหมำย
ข อ งร ำย วิ ช ำ  เก ณ ฑ์ ก ำร วั ด ผ ลแ ล ะ
ประเมินผล แนะน ำหนังสือ แหล่งกำร
เรียนรู้ และ website ต่ำงๆเพิ่มเติม ผ่ำน
ทำงโปรแกรม Line Group หรือโปรแกรม
อื่น 
2. ถำมตอบควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำร
กู้ยืมและร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 
 

2 
Online 

24 ส.ค. 63 
 
 

- ค ว ำ ม รู้ ท่ั ว ไป เกี่ ย ว กั บ
กฎหมำยท่ีเกี่ยวกับสัญญำยืม 
- ลักษณะและควำมส ำคัญของ
สัญญำยืมใช้คงรูป 
- ควำมสมบูรณ์ของสัญญำยืม 
- สิทธิและหน้ำท่ีของคู่สัญญำ 
ควำมระงับของสัญญำ 

3 
 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำย ผ่ำนทำงโปรแกรม Line Group 
หรือโปรแกรมอื่น 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3. สรุปและมอบหมำยแบบฝึกหัดให้ส่งทำง
อีเมล์ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือที่ใช ้
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3 
Online 

31 ส.ค. 63 
 
 
 

สัญญำยืมใช้สิ้นเปลือง 
- ลักษณะและควำมส ำคัญของ
สัญญำยืมใช้สิ้นเปลือง 
- ควำมสมบูรณ์ของสัญญำยืม
ใช้ส้ินเปลือง 
- สิทธิและหน้ำท่ีของคู่สัญญำ 
- ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสัญญำ
ยืมใช้คงรูปและสัญญำยืมใช้
สิ้นเปลือง 

3 
 
 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำย ผ่ำนทำงโปรแกรม Line Group 
หรือโปรแกรมอื่น 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3. สรุปและมอบหมำยแบบฝึกหัดให้ส่งทำง
อีเมล์ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 
 

4 
Online 

7 ก.ย. 63 
 

กำรกู้ยืมเงิน 
- หลักฐำนแห่งกำรฟ้องร้อง
บังคับคดีของสัญญำกู้ยืมเงิน 
- หลักฐำนของกำรใช้คืนเงิน
ของผู้ยืม 
- กำรเรียกดอกเบ้ียตำมสัญญำ
กู้ยืม 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยผ่ำนทำงโปรแกรม Line Group 
หรือโปรแกรมอื่น 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet 
3. มอบหมำยให้นักศึกษำหำตัวอย่ำงของ
สัญญำกู้และอัตรำดอกเบี้ย โดยให้ส่งทำง
อีเมล์ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 
 

5 
Online 

14 ก.ย. 63 

ค้ ำประกัน 
- ลักษณะและควำมส ำคัญของ
สัญญำค้ ำประกัน 
- ค ว ำม แ ต ก ต่ ำ งร ะ ห ว่ ำ ง
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับสัญญำค้ ำ
ประกันก่อนกำรแก้ไข (ล่ำสุด) 
กับภำยหลังกำรแก้ไข 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำย ผ่ำนทำงโปรแกรม Line Group 
หรือโปรแกรมอื่น 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3. สรุปและท ำแบบทดสอบควำมรู้ ท่ีได้
เรียนมำโดยให้นักศึกษำส่งทำงอีเมล์ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือที่ใช ้
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

6 
Online 

21 ก.ย. 63 
 

- ควำมสมบูรณ์ของสัญญำค้ ำ
ประกัน 
- หลักฐำนในกำรฟ้ องร้อ ง
บังคับคดีของสัญญำค้ ำประกัน 
- ศึ กษ ำตัวอย่ ำงสัญ ญ ำค้ ำ
ประกัน 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำย ผ่ำนทำงโปรแกรม Line Group 
หรือโปรแกรมอื่น 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3. สรุปและมอบหมำยงำนโดยให้นักศึกษำ
ค้นหำค ำตอบ/ข้ อมู ลกรณี ศึ กษำทำง
อินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยให้
นักศึกษำส่งทำงอีเมล์ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 

7 
Online 

28 ก.ย. 63 

สัญญำค้ ำประกัน 
- ผลก่อนกำรช ำระหนี้ 
- ผลภำยหลังช ำระหนี้ 

3 1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยผ่ำนทำงโปรแกรม Line Group 
หรือโปรแกรมอื่น 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3.สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำค้นหำ
ค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำงอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอื่นๆโดยให้นักศึกษำส่ง
ทำงอีเมล์ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 

8 
Online 

5 ต.ค. 63 

1. ควำมระงับสิ้นไปแห่งกำร
ค้ ำประกัน 
 

3 
 

1.เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยผ่ำนทำงโปรแกรม Line Group 
หรือโปรแกรมอื่น 
2.ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือที่ใช ้
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3.สรุปและมอบหมำยแบบฝึกหัดโดยให้
นักศึกษำส่งทำงอีเมล์ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

9 
Online 

12 ต.ค. 63 

- ลักษณะและควำมส ำคัญของ
สัญญำจ ำนอง 
- ควำมสมบูรณ์ ของสัญญำ
จ ำนอง 
- แบบของสัญญำจ ำนอง 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยผ่ำนทำงโปรแกรม Line Group 
หรือโปรแกรมอื่น 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3.สรุปและซักถำมโดยให้นักศึกษำค้นหำ
ค ำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษำทำงอินเตอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอื่นๆโดยให้นักศึกษำส่ง
ทำงอีเมล์ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 

10 
Onsite 

19 ต.ค. 63 

- กำรจ ำนองครอบเพียงใด 
- สิ ท ธิและหน้ ำ ท่ี ของผู้ รับ
จ ำนอง 
- สิทธิและหน้ำท่ีของผู้จ ำนอง 
- กำรท่ีบุคคลหลำยคนต่ำงได้
จ ำนองทรัพย์สินแห่งตนเพื่อ
ประกันหนี้ แต่รำยหนึ่ งรำย
เดียว 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยและค ำพิพำกษำฎีกำ 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3. สรุปและซักถำม และแบ่งกลุ่มเพื่ อ
ร่วมกันวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็นถึง
ประเด็นพิพำทท่ีเกิดขึ้นจริง  
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือที่ใช ้
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

11 
Onsite 

26 ต.ค. 63 

- ห ลั ก เกณ ฑ์ เกี่ ย วกั บ ก ำร
บังคับจ ำนอง 
- วิธีกำรบังคับจ ำนอง 
- กำรเอำทรัพย์จ ำนองหลุด 
- กำรใช้สิทธิบังคับจ ำนองแก่
ทรัพย์สินหลำยสิ่งเพื่อประกัน
หนี้รำยเดียว 
 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำย และค ำพิพำกษำฎีกำ 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3. จัดกำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย 
4. สรุปและและร่วมกันเฉลยค ำตอบจำก
กำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 

12 
Onsite 

2 พ.ย. 62 
 

- สิทธิและหน้ำท่ีของผู้รับโอน
ทรัพย์สินซึ่งจ ำนอง 
- กำรไถ่ถอนจ ำนอง 
- กำรท่ีเจ้ำหนี้จ ำนองฟ้องคดี
ต่อศำลเพื่อให้ศำลสั่งให้ขำย
ทอดตลำดทรัพย์ท่ีจ ำนอง 
 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยและค ำพิพำกษำฎีกำ 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงสัญญำกู้ยืม ค้ ำประกัน จ ำนอง 
และจ ำน ำ  
3. สรุปและมอบหมำยงำนกำรร่ำงสัญญำ
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกหัดร่ำงสัญญำ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSCและ Microsoft 
Team  

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 
 

13 
Onsite 

9 พ.ย. 63 

- ควำมระงับสิ้นไปแห่งสัญญำ
จ ำนอง 
-  กำรบังคับจ ำนองเมื่อหนี้ ท่ี
ประกันนั้นขำดอำยุควำม 
- ก ำรจ ำนอ งรถยน ต์ ท่ี จด
ทะเบียน ดัง ท่ีบัญญั ติ ไว้ ใน
พระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
2522 
 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยและค ำพิพำกษำฎีกำ 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงสัญญำกู้ยืม ค้ ำประกัน จ ำนอง 
และจ ำน ำ  
3. สรุปและมอบหมำยงำนกำรร่ำงสัญญำ
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกหัดร่ำงสัญญำ 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือที่ใช ้
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

14 
Onsite 

16 พ.ย. 63 

- ลักษณะและควำมส ำคัญของ
สัญญำจ ำน ำ 
- กำรจ ำน ำตรำสำร 
- สิทธิและหน้ำท่ีของผู้จ ำน ำ
และผู้รับจ ำน ำ 

3 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยและค ำพิพำกษำฎีกำ 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3. สรุปและซักถำม 
4.มอบหมำยแบบฝึกหัดให้ส่งท้ำยชั่วโมง 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำ กำร
กู้ยืมและหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 

15 
Onsite 

23 พ.ย. 63 
 

- กำรบังคับจ ำน ำ 
- ควำมระงับสิ้นไปแห่งกำร
จ ำน ำ 
 

3 
 
 

1. เข้ำสู่เนื้อหำโดยบรรยำยประกอบตัวบท
กฎหมำยและค ำพิพำกษำฎีกำ 
2. ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกค ำพิพำกษำศำลฎีกำ และ
ข้อมูล/ข่ำวทำง Internet  
3. น ำเสนอรำยงำนกลุ่มหน้ำชั้นเรียนและ
ส่งรำยงำนเด่ียว 
4.สรุปเนื้อหำต่ำงๆท่ีบรรยำยมำท้ังหมด 
และแนะน ำวิธีกำรเตรียมตัวเพื่อท ำข้อสอบ 
 
สื่อท่ีใช ้
1.) เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำกำรกู้ยืม
และหลักประกันแห่งหนี้ 
2.) สื่อกำรเรียน W-BSC และ Microsoft 
Team 

ผศ.สร้อย ไชยเดช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

สอบปลำยภำค    

 

 


