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หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
408 427  กฎหมายลม้ละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ  

2. จ านวนหน่วยกติ 
2 (2– 0 –4) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 
นิติศาสตรบณัฑิต  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 
อาจารยส์มพร ศิริพนัธ์ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น 

9. คร้ังทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
- 
 
 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
ภาควชิานิตศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประวติัศาสตร์และหลกัส าคญัของกฎหมายลม้ละลาย 

การฟ้องร้องคดีล้มละลาย การพิทกัษ์ทรัพย์ การยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากการ
ลม้ละลาย ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย 
        วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาในเร่ืองประวติัศาสตร์และหลกัส าคญัของกฎหมายลม้ละลาย การฟ้องร้องคดีลม้ละลาย การ

พิทกัษ์ทรัพย ์การยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลาย ตามพระราชบญัญติั
ลม้ละลาย 

 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ) 

สอนเสริม 

16 ไม่มี ใหนิ้สิตไดค้น้ควา้
ขอ้มูลเพิ่มเติม 

ตามความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 

2. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งท างาน ตารางสอนเวลาวา่ง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารยป์ระจ าวชิาจดัเวลาให้ค  าปรึกษาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 

 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
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2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

ล าดบัความส าคญั 
4) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสังคม 

        1.2 วธีิสอน 
1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งสอดแทรกในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายแนวปฏิบติัท่ีดี  และเหมาะสม 
2) อภิปรายกลุ่ม 
3) ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการน าเสนอ 

        1.3 วธีิการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

  ท าให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประวติัศาสตร์และหลกัส าคญัของกฎหมายลม้ละลาย 
การฟ้องร้องคดีล้มละลาย การพิทกัษ์ทรัพย์ การยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากการ
ลม้ละลาย ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

2.2 วธีิสอน 
 บรรยาย  อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน วิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้
คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหาและโครงงาน 
Problem base learning โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
3) การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอยา่ง 
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4) ตรวจผลงาน 

3 ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดเช่ือมโยง  สมเหตุสมผล  มีการวิเคราะห์เพื่อ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถน ากฎหมายมาใชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.2 วธีิสอน 
1) การมอบหมายใหน้กัศึกษาท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา   
2) อภิปรายกลุ่ม   
3) วเิคราะห์กรณีศึกษาในค าพิพากษาฎีกา 
4) การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1) ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ

วเิคราะห์แนวคิด 
2) สังเกตการร่วมอภิปราย 
3) ตรวจผลงาน   

4      ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
2) พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

เวลาก าหนด 
4)  

4.2 วธีิสอน 
1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การน าเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเด็นก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ 
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5       ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู  การฟัง  การเขียน  โดยการท ารายงาน  การน าเสนอในชั้น
เรียน 

2) ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร 
5) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการน าเสนอผลงาน 

3.4 วธีิสอน 
1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซตส่ื์อการสอน E – Learning 
2) ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา

หลกัสูตร 
3) น าเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

                5.3  วธีิการประเมินผล   
  1) สังเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 
  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี 
 3) ตรวจผลงาน 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เนือ้หา จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

1 -  ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวชิา ภาระงาน และ
การประเมินผลโดยนกัศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 
-  ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน 

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

2 ศึกษากระบวนการพิจารณาตั้งแตข่อใหล้ม้ละลายจนถึงปลด
จากลม้ละลาย 

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

3 ศึกษากระบวนพิจารณาในกรณีลูกหน้ีตาย 2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

4 ศึกษากระบวนพิจารณาในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นหา้งหุน้ส่วน 2 บรรยายและศึกษา
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สามญั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั หรือนิติบุคคลอ่ืน  กรณีตวัอยา่ง 
5 ศึกษาวธีิจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

 
2 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 
6 ศึกษาเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์

 
2 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 
7 ศึกษาอ านาจศาลและกระบวนพจิารณาคดีลม้ละลาย 

 
2 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 
8 ศึกษาการสอบสวนและบทก าหนดโทษ 

 
2 บรรยายและศึกษา

กรณีตวัอยา่ง 
9 ศึกษาขั้นตอนและหลกัเกณฑก์ารร้องขอฟ้ืนฟกิูจการของ

ลูกหน้ี 
-ศาลท่ีจะยืน่ค  าร้องขอใหฟ้ื้นฟกิูจการของลูกหน้ี 
-คุณสมบติัของลูกหน้ีท่ีจะไดรั้บการฟ้ืนฟกิูจการ 
-ผูมี้สิทธิยืน่ค  าร้องขอใหมี้การฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 
-เง่ือนไขในการขอฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 
-การบรรยายค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

10 -ผูร้้องตอ้งเสียค่าข้ึนศาลและวางเงินประกนัค่าใชจ่้าย 
-การขอถอนค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการ 
-ผลของค าสัง่รับค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ีไดรั้บความ
คุม้ครองพิเศษ 
-การไต่สวนค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

11 -ผูมี้อ านาจหนา้ท่ีจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

-การตั้งผูท้  าแผน 

-อ านาจหนา้ท่ีของผูท้  าแผน 

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

12 -การขอรับช าระหน้ีในการฟ้ืนฟกิูจการ 
-การพิจารณาแผนฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 
-การแปลงหน้ีเป็นทุนหรือหุน้ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการของ
ลูกหน้ี 
-การจดักลุ่มเจา้หน้ี 

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

13 -การประชุมเจา้หน้ีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกบัแผน 
-การพิจารณาของศาลเพ่ือใหค้วามเห็นชอบดว้ยกบัแผน 

-ผลภายหลงัศาลมีค าสัง่เห็นชอบดว้ยกบัแผน 

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

14 -ผูบ้ริหารแผน 

-ค าสัง่ศาลผลการบริหารแผนส าเร็จและไม่ส าเร็จ 
-ค าสัง่ศาลเก่ียวกบัการยกค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการ ยกเลิกค าสัง่

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 
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ใหฟ้ื้นฟกิูจการ และยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการ 
-การขอรับช าระหน้ีกรณีศาลมีค าสัง่พิทกัษท์รัพยข์องลูกหน้ี
เด็ดขาด 

15 สรุป 
 

2 บรรยายและศึกษา
กรณีตวัอยา่ง 

16 สอบปลายภาค   
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
งาน/กิจกรรมท่ีใชใ้นการประเมิน สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของคะแนน 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา - 
3. ศึกษากรณีตวัอยา่ง ค าพิพากษาศาล

ฎีกา 
       ฝึกท าโจทย์ วินิจฉัยแนวข้อสอบ
ตวัอยา่ง 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 

- 

3. การทดสอบปลายภาค 16 100% 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
1)  รศ.มณฑา ประพนัธ์เนติวุฒิ  กฎหมายลม้ละลายและกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ อาจารยป์ระจ า

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2) พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.2483          

 

          เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
                    ไม่มี 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

              เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น Thaibar ค าอธิบายศพัท ์
      หนังสืออ่านประกอบ 
 1. ณฐัวสัส์ อิสรางกลู ณ อยธุยา. ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะล้มละลาย . ส านกัพิมพสู์ตรไพศาล .               
                                พ.ศ.2551 
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2. วชิยั ตนัติกุลานนัท.์ ค าอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี.้ พิมพค์ร้ังท่ี   
                                 3.โรงพิมพพ์ิมพอ์กัษร. พ.ศ. 2548.  
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
3) แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
4) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผูส้อนท าเป็นช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 
1) การแลกเปล่ียนสังเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจ าวชิาน้ี 
2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี

ข้ึน  โดยการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน  การวจิยัชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

  ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาได้
ดงัน้ี 
  -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
  -   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 
1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 3 ปี  เช่ือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
2) เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจ าวชิาน้ี 


