
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 308

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law on Bankruptcy and Business Reorganization

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ไม่มี

    ไม่มี

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

              โทร.  081-2594287      E-mail. pepeubu@hotmail.com

          2) นาง มณฑิรา แก้วตา

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์คณะนิติศาสตร์

              โทร. 0800045109      E-mail. p27t04@hotmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 1.เพื่อให้ทราบถึงการ

ฟ้องขอให้ล้มละลายแ

ละการสั่งพิทักษ์ทรัพ

ย์

2.เพื่อให้ทราบถึงคำสั่

งพิทักษ์ทรัพย์

3.เพื่อให้ทราบถึงผลข

องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เ

ด็ดขาด

4.เพื่อให้ทราบถึงการ

ประชุมเจ้าหนี้

การฟ้องขอให้ล้มละลายและก

ารสั่งพิทักษ์ทรัพย์

คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ด

ขาด

การประชุมเจ้าหนี้

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาคโดยข้อสอบอัตนัย นายประดิษฐ์  แป้นทอง

2 1.เพื่อให้ทราบถึงการ

ประนอมหนี้ก่อนล้มล

ะลาย

2.เพื่อให้ทราบถึงคำพิ

พากษาให้ล้มละลาย 

การประนอมหนี้ก่อนล้มละลา

ย

คำพิพากษาให้ล้มละลาย

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

การสอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง

3 1.เพื่อให้ทราบถึงการ

ประนอมหนี้ภายหลัง

ล้มละลาย

2.เพื่อให้ทราบถึงการ

ปลดจากล้มละลาย

การประนอมหนี้ภายหลังล้มล

ะลาย

การปลดจากล้มละลาย

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง

4 1.เพื่อศึกษากระบวน กระบวนการพิจารณาคดีล้มล 3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง



การพิจารณาคดีล้มละ

ลายกรณีลูกหนี้ตาย

2.เพื่อศึกษากระบวน

พิจารณาในกรณีที่ลูก

หนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสา

มัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริษัทจำกัด

หรือนิติบุคคล

ะลายกรณีลูกหนี้ตาย

กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูก

หนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคล

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

5 1.เพื้อศึกษากระบวน

การการขอรับชำระห

นี้

2.เพื่อให้ทราบถึงหนี้

ที่ไม่อาจขอรับชำระได้

การขอรับชำระหนี้

หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระได้

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง

6 1.เพื่อให้ทราบถึงทรัพ

ย์สินอันอาจแบ่งได้ใน

คดีล้มละลาย

2.เพื่อให้ทราบถึงผลข

องการล้มละลายเกี่ยว

กับกิจการที่ได้กระทำ

ไปแล้ว

ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดี

ล้มละลาย

ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับ

กิจการที่ได้กระทำไปแล้ว

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง

7 1.เพื่อศึกษาการรวบร

วมและจำหน่ายทรัพย์

สิน

2.เพื่อศึกษาการแบ่งท

รัพย์สิน

การรวบรวมและจำหน่ายทรั

พย์สิน

การแบ่งทรัพย์สิน

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง

8 1.เพื่อศึกษาการยกเลิ

กการล้มละลาย

2.เพื่อศึกษาการคัดค้า

การยกเลิกการล้มละลาย

การคัดค้านการกระทำหรือคำ

วินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทัก

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

สอบปลายภาค นายประดิษฐ์  แป้นทอง



นการกระทำหรือคำวิ

นิจฉัยของเจ้าพนักงา

นพิทักษ์ทรัพย์

3.เพื่อศึกษาเรื่องกรรร้

องขัดทรัพย์

ษ์ทรัพย์

การร้องขัดทรัพย์

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

9 1.เพื่อให้ทราบถึงบท

ทั่วไปเกี่ยวกับการฟื้น

ฟูกิจการ

2.เพื่อศึกษาการร้องข

อฟื้นฟูกิจการและคำ

สั่ง

บททั่วไปเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจ

การ

การร้องขอฟื้นฟูกิจการและค

ำสั่ง

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นางมณฑิรา  แก้วตา

10 3.เพื่อศึกษาสภาวะพั

กการชำระหนี้

สภาวะพักการชำระหนี้ 3 0 6 	ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นางมณฑิรา  แก้วตา

11 1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผู้

ทำแผน

2.เพื่อให้ทราบถึงการ

ขอรับชำระหนี้

ผู้ทำแผน

การขอรับชำระหนี้

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นางมณฑิรา  แก้วตา

12 1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับก

ารจัดกิจการและทรัพ

ย์สิน

2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับก

ารจัดทำแผนฟื้นฟูกิจ

การ

การจัดกิจการและทรัพย์สิน

การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นางมณฑิรา  แก้วตา

13 1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับก

ารประชุมเจ้าหนี้เพื่อ

พิจารณาแผน

การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณ

าแผน

การให้ความเห็นชอบแผนฟื้น

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

สอบปลายภาค นางมณฑิรา  แก้วตา



2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับก

ารให้ความเห็นชอบแ

ผนฟื้นฟูกิจการ

ฟูกิจการ แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

14 1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับก

ารดำเนินการภายหลัง

ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้

วยแผน

การดำเนินการภายหลังศาลมี

คำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

3 0 6 ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นางมณฑิรา  แก้วตา

15 1.เพื่อให้ทราบถึงการ

สิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจ

การ

การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการ 3 0 6 	ชี้แจงรายละเอียด

ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาถึงกฎระเบีย

บ และแนวปฏิบัติในเรียน

แนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า

สอบปลายภาค นางมณฑิรา  แก้วตา



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        เอื้อน ขุนแก้ว 2555 คู่มือการศึกษา กฎหมายล้มละลาย พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย)

        เอื้อน ขุนแก้ว 2556 กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        ไม่มี

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        1.เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องกฎหมายล้มละลายโดยอ.ประดิษฐ์   แป้นทอง

2.เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการโดยอ.มณฑิรา   แก้วตา

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6,1.7 การเข้าเรียน/การแต่งกาย 1-15  

2.2,2.3,2.4,3.4,3.5,3.6,5.4 สอบปลายภาค 16 100%

รวม 100%


