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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                 คณะนิติศาสตร 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา   LW 426  กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ 
2. จํานวนหนวยกิต   3 หนวยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิชาเฉพาะ 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน   อาจารยพัฒนพงศ คงศักดิ์ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   ภาคตน-2559 สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)   ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)   ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน   หอง 21509 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด   19 สิงหาคม 2559 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1 จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษาทราบและเขาใจถึงแนวความคิดและวิธีดําเนินคดีลมละลายวามีข้ันตอนและ
กระบวนการอยางไร อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานพิทักษทรัพย บุคคลผูถูกพิทักษทรัพย บุคคลลมละลาย และ
บุคคลท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินของลูกหนี้ การพิทักษทรัพยชั่วคราวและการพิทักษทรัพยเด็ดขาด กระบวนการ
ขอรับชําระหนี้ ในคดีลมละลาย ตลอดจนทราบและเขาใจแนวความคิดและวิธีดําเนินคดีฟนฟูกิจการ           
ตามกฎหมายลมละลาย 

 
 

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจถึงหลักกฎหมายและวิธีดําเนินคดีลมละลายและการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายลมละลาย 

 
 
 



2 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายลมละลาย กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย วิธีการจัดการกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้ อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาลและกระบวนวิธีพิจารณาคดี
ลมละลาย การสอบสวน บทกําหนดโทษ ตลอดจนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการฟนฟูกิจการขององคกรธุรกิจท่ี
ประสบปญหา 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

42 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมง x 14 

สัปดาห) 

- - - 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- 
 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

   1) เนนใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต ตอตนเองและสังคม และ
ตองยึดม่ันในจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 

2)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎเกณฑขององคกร
และสังคมโดยไมเลือกปฏิบัติ  

1.2 วิธีการสอน  

1)  กําหนดในรายวิชาใหมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
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1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในหองเรียน 
2)  ประเมินจากการเขาเรียนอยางตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 
 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ  

          เนนใหนักศึกษามีความรูทางกฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการในภาคทฤษฎีอยางเปน
ระบบ และทันตอเหตุการณ 

2.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลักการและทฤษฎีในหองเรียน 
2)  เปดใหมีการอภิปรายในชั้นเรียนและนํากรณีศึกษามาใชในการวิเคราะห 
3)  ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบเพ่ือใหเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึน และฝกการเขียนคําตอบปญหากฎหมาย 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากแบบทดสอบท่ีนักศึกษาสงมา 
3)  ประเมินจากคําตอบเชิงวิเคราะหท่ีมีการใชและอางอิงหลักกฎหมายอยางถูกตองและเหมาะสม 

 
 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1)  เนนใหนักศึกษาสืบคน รวบรวม ศึกษา ตีความ วิเคราะห และสังเคราะหทฤษฎีของกฎหมาย
ลมละลายและฟนฟูกิจการ 

2)  สอนใหนักศึกษาสามารถนําความรูเก่ียวกับกฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการมาปรับใชกับ
สถานการณจริงไดอยางถูกตอง 

3.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลักการและทฤษฎีในหองเรียน 
2)  มอบหมายใหนักศึกษารวมกันอภิปรายหาคําตอบในหองเรียน 
3)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายใหคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 
3)  ประเมินจากคําตอบเชิงวิเคราะหท่ีมีการใชและอางอิงหลักกฎหมายอยางถูกตองและเหมาะสม 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

1)  กระตุนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
2)  สงเสริมใหนักศึกษาสรางความสัมพันธอันดีระหวางตนเองและบุคคลอ่ืน 
3)  กระตุนใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
4)  ฝกใหนักศึกษามีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.2 วิธีการสอน 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายใหคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากวิธีการและผลงานท่ีไดรับมอบหมายใหคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 
 

 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

1)  กระตุนใหนักศึกษาใชภาษาไทยในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2)  เนนใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถใชศัพทเฉพาะทางกฎหมายไดอยางเหมาะสม 
3)  สงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการสื่อสารและคนควาหาขอมูล 

5.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลักการและทฤษฎีในหองเรียน 
2)  มอบหมายใหนักศึกษารวมกันอภิปรายหาคําตอบในหองเรียน 
3)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายใหคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

1 - หลักการพ้ืนฐานของคดีลมละลายและ
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

- การฟองขอใหลมละลาย 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

2 - คําสั่งพิทักษทรัพยและผลของคําสั่ง
พิทักษทรัพย 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

3 - การประชุมเจาหนี้ 

- การประนอมหนี้กอนลมละลาย 

- คําพิพากษาใหลมละลาย 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

4 - การประนอมหนี้ภายหลังลมละลาย 

- การปลดจากลมละลาย 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

5 - การขอรับชําระหนี้ 3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

6 - ทรัพยสินอันอาจแบงไดในคดี
ลมละลาย 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

7 - ผลของการลมละลายเก่ียวกับกิจการท่ี
ไดกระทําไปแลว 

- การรวบรวมและจําหนายทรัพยสิน 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

8 ทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัยกับมามา 
3-7 ต.ค. 59 

   

9 สอบกลางภาค 
10-15 ต.ค. 59 

   

10 - การยกเลิกการลมละลาย 

- เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

11 - การรองขอฟนฟูกิจการและคําสั่ง 

- สภาวะพักการชําระหนี้ 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

12 - ผูทําแผน 

- การขอรับชําระหนี้ 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

13 - การจัดกิจการและทรัพยสิน 
- การจัดทําแผนฟนฟูกิจการ 

- การประชุมเจาหนี้เพ่ือพิจารณาแผน 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

14 - การพิจารณาใหความเห็นชอบแผน
ฟนฟูกิจการและการดําเนินการ
ภายหลังจากนั้น 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

15 - การสิ้นสุดของคดีฟนฟูกิจการ 
 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

16 - ทบทวนกระบวนการของคดีลมละลาย
และการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

3 บรรยาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

17            สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

กําหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของ
การประเมินผล 

 

1 1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 

การมีสวนรวมในการอภิปรายใน
หองเรียน และการศึกษาคนควาดวย
ตนเองนอกหองเรียน 

2-14 S/U 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี 6  
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสาร 

• เอกสารประกอบการบรรยายของผูสอน 

• คูมือการศึกษากฎหมายลมละลาย (เอ้ือน ขุนแกว) 

• คูมือการศึกษากฎหมายฟนฟูกิจการ (เอ้ือน ขุนแกว) 

• พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธี
พิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 - 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

• คําพิพากษาฎกีาเก่ียวกับคดีลมละลายและฟนฟูกิจการ 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

• สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และมีสวนรวมในการพัฒนา
รายวิชาผานระบบประเมิน Online 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

• อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุป
พัฒนาการนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขหรือปรับปรุงรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  

• ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
แกไข 

• ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

• มีเกณฑมาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) เปนผูตรวจ
รับรองผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

• มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการใหคะแนนในรายวิชา กอนสงใหคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาการพิจารณา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

• นําขอคิดเห็นจากขอ 1 และขอ 2 มาประมวล เพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน ท้ังในดาน
เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 
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