
 มคอ. 3 

 

  

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา                 คณะนิติศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชือ่รายวชิา   LW426  กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกจิการ 

2. จํานวนหนวยกิต   3 หนวยกิต  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน   อาจารยพัฒนพงศ คงศักดิ ์

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   ภาคตน-2558 สาํหรบันักศึกษาชั้นปที่ 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)   ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)   ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน   หอง 21408 

9. วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังลาสดุ   1 สิงหาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 

1 จุดมุงหมายของรายวชิา 

เพ่ือให นักศึกษาทราบและเขาใจถึงแนวความคิดและวิธีดําเนินคดีลมละลายวา มีขั้นตอนและ

กระบวนการอยางไร อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานพิทักษทรัพย บุคคลผูถูกพิทักษทรัพย บุคคลลมละลาย และ

บุคคลที่เกี่ยวของกับทรัพยสินของลูกหน้ี การพิทักษทรัพยชั่วคราวและการพิทักษทรัพยเด็ดขาด กระบวนการ

ขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย ตลอดจนทราบและเขาใจแนวความคิดและวิธีดําเนินคดีฟนฟูกิจการ           

ตามกฎหมายลมละลาย 

 

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจถึงหลักกฎหมายและวิธีดําเนินคดีลมละลายและการฟนฟู

กิจการของลูกหน้ีตามกฎหมายลมละลาย 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายลมละลาย กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย วิธีการจัดการกิจการ

และทรัพยสินของลูกหน้ี อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาลและกระบวนวิธีพิจารณาคดี

ลมละลาย การสอบสวน บทกําหนดโทษ ตลอดจนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการฟนฟูกิจการขององคกรธุรกิจที่

ประสบปญหา 

 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

42 ชัว่โมง 

(3 ชั่วโมง x 14 

สัปดาห) 

- - - 



3 

 

3. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

   1) เนนใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต ตอตนเองและสังคม และ

ตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 

2)  ปลกูฝงใหนักศกึษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจนปฏบิัติตามกฎเกณฑขององคกร

และสงัคมโดยไมเลือกปฏิบัติ  

1.2 วิธีการสอน  

1)  กาํหนดในรายวชิาใหมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศกึษาในหองเรียน 

2)  ประเมินจากการเขาเรียนอยางตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 

 

2. ความรู 

2.1 ความรูที่ตองไดรับ  

          เนนใหนักศึกษามคีวามรูทางกฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการในภาคทฤษฎีอยางเปน

ระบบ และทันตอเหตกุารณ 

2.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลักการและทฤษฎีในหองเรียน 

2)  เปดใหมีการอภิปรายในชั้นเรียนและนํากรณีศึกษามาใชในการวิเคราะห 

3)  ใหนักศึกษาทาํแบบทดสอบเพ่ือใหเขาใจเน้ือหาไดดีขึ้น และฝกการเขียนคาํตอบปญหากฎหมาย 

2.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากแบบทดสอบที่นักศึกษาสงมา 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะหที่มีการใชและอางอิงหลักกฎหมายอยางถูกตองและเหมาะสม 
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3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

1)  เนนใหนักศกึษาสืบคน รวบรวม ศึกษา ตีความ วิเคราะห และสงัเคราะหทฤษฎขีองกฎหมาย

ลมละลายและฟนฟกิูจการ 

2)  สอนใหนักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับกฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการมาปรบัใชกับ

สถานการณจริงไดอยางถกูตอง 

3.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลักการและทฤษฎีในหองเรียน 

2)  มอบหมายใหนักศึกษารวมกันอภปิรายหาคาํตอบในหองเรียน 

3)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานที่ไดรบัมอบหมายใหคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะหที่มีการใชและอางอิงหลักกฎหมายอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

1)  กระตุนใหนักศึกษามีความรบัผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2)  สงเสริมใหนักศึกษาสรางความสัมพันธอันดีระหวางตนเองและบคุคลอื่น 

3)  กระตุนใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและปรบัตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสงัคม 

4)  ฝกใหนักศึกษามีความเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดดี 

4.2 วิธีการสอน 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานที่ไดรบัมอบหมายใหคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากวธิีการและผลงานที่ไดรบัมอบหมายใหคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 
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 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

1)  กระตุนใหนักศึกษาใชภาษาไทยในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2)  เนนใหนักศกึษามีความเขาใจและสามารถใชศัพทเฉพาะทางกฎหมายไดอยางเหมาะสม 

3)  สงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการสื่อสารและคนควาหาขอมูล 

5.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลักการและทฤษฎีในหองเรียน 

2)  มอบหมายใหนักศึกษารวมกันอภปิรายหาคาํตอบในหองเรียน 

3)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานที่ไดรบัมอบหมายใหคนควาดวยตนเองนอกหองเรียน 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ท่ีใช  
ผูสอน 

1 - หลักการพ้ืนฐานของคดีลมละลายและ

การฟนฟูกจิการของลูกหนี ้

- การฟองขอใหลมละลาย 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

2 - คาํสัง่พิทกัษทรัพยและผลของคําสัง่

พิทักษทรพัย 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

3 - การประชุมเจาหน้ี 

- การประนอมหน้ีกอนลมละลาย 

- คาํพิพากษาใหลมละลาย 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

4 - การประนอมหน้ีภายหลังลมละลาย 

- การปลดจากลมละลาย 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

5 - การขอรบัชาํระหน้ี 3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ท่ีใช  
ผูสอน 

6 - ทรัพยสินอันอาจแบงไดในคดี

ลมละลาย 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

7 - ผลของการลมละลายเก่ียวกับกิจการที่

ไดกระทาํไปแลว 

- การรวบรวมและจาํหนายทรพัยสิน 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

8 ทบทวนความรูสูมหาวทิยาลัยกับมามา 

5-10 ต.ค. 58 

   

9 สอบกลางภาค 

12-17 ต.ค. 58 

   

10 - การยกเลิกการลมละลาย 

- เรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

11 - การรองขอฟนฟูกิจการและคาํสั่ง 

- สภาวะพกัการชาํระหน้ี 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

12 - ผูทาํแผน 

- การขอรบัชาํระหน้ี 

3 บรรยาย และอภปิราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

13 - การจัดกจิการและทรพัยสิน 

- การจัดทําแผนฟนฟกิูจการ 

- การประชุมเจาหน้ีเพ่ือพิจารณาแผน 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

14 - การพิจารณาใหความเห็นชอบแผน

ฟนฟูกิจการและการดาํเนินการ

ภายหลังจากน้ัน 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรยีน 

อ.พัฒนพงศ 

15 - การสิ้นสุดของคดีฟนฟูกิจการ 

 

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

16 - ทบทวนกระบวนการของคดีลมละลาย

และการฟนฟูกจิการของลกูหนี ้

3 บรรยาย และอภิปราย

ในชั้นเรียน 

อ.พัฒนพงศ 

17            สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

กําหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของ
การประเมินผล 

 

1 1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 

การมีสวนรวมในการอภปิรายใน
หองเรียน และการศึกษาคนควาดวย
ตนเองนอกหองเรียน 

2-14 S/U 

* ระบุผลการเรียนรูหวัขอยอยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบตอผลการเรียนรู 

 

หมวดท่ี 6  

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

 เอกสารประกอบการบรรยายของผูสอน 

 คูมือการศึกษากฎหมายลมละลาย (เอ้ือน ขุนแกว) 

 คูมือการศึกษากฎหมายฟนฟูกจิการ (เอ้ือน ขุนแกว) 

 พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศกัราช 2483 และพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลลมละลายและวธิี

พิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 คาํพิพากษาฎีกาเก่ียวกับคดีลมละลายและฟนฟูกิจการ 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 สงเสริมใหนักศกึษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และมสีวนรวมในการพัฒนา

รายวชิาผานระบบประเมิน Online 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศกึษา และทาํรายงานสรปุ

พัฒนาการนักศึกษา ปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขหรือปรบัปรุงรายวชิา 

3. การปรับปรงุการสอน  

 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพ่ือหาแนวทางปรับปรงุ

แกไข 

 ปรับปรงุรายละเอียดของรายวชิาใหทันสมัยและเหมาะสมกบันักศึกษารุนตอไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 มีเกณฑมาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (ผูทรงคุณวฒุิภายนอก) เปนผูตรวจ

รับรองผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการใหคะแนนในรายวิชา กอนสงใหคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาการพิจารณา 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 นําขอคิดเห็นจากขอ 1 และขอ 2 มาประมวล เพ่ือการปรับปรุงการเรยีนการสอน ทั้งในดาน

เน้ือหา และวธิีการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 

 


