
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2101 309

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law on Land

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

      ความหมายของที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

การรับมรดกในที่ดิน การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน การอ่านเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน

การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การจัดสรรที่ดิน อาคารชุด

       Definition of land. Land title deed issuance. Registration of rights and juristic acts concerning

with land. Reception of land by succession. Land dispute resolution. Consideration of land title

deed. Alien’s right of land possession

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรเป็นรายวิชาในวิชาชีพเลือก 

กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) อาจารย์ ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์ชั้น 1

              โทร. 0816284264      E-mail. tuksrisada@yahoo.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 นักศึกษาเข้าใจกฎเก

ณฑ์ร่วมกันในการเรีย

นการสอน

ขอบเขตเนื้อหารายวิชา

ข้อตกลงในการเรียน

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อาจารย์ ศรีสดา

ไพศาลสกุลชัย

อาจารย์ มณฑิรา แก้วตา

2 ศึกษาความเป็นมา

ประวัติศาสตร์

และแนวคิดเกี่ยวกับก

ฎหมายที่ดินตามกฎห

มายเอกชนและกฎหม

ายมหาชนในประเทศ

ไทย

ความเป็นมา ประวัติศาสตร์

และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมาย

ที่ดินตามกฎหมายเอกชนและ

กฎหมายมหาชนในประเทศไ

ทย

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อาจารย์ มณฑิรา แก้วตา

3 แนวคิดและหลักกฎห

มายเอกชนในเรื่องที่ดิ

น

ความหมายของที่ดินตามประ

มวลกฎหมายที่ดิน

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อาจารย์ มณฑิรา แก้วตา

4 นักศึกษามีความเข้าใ

จเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์

ที่เกี่ยวกับกฎหมายที่

ดิน

เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับกฎหมาย

ที่ดิน

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อาจารย์ มณฑิรา แก้วตา

5 นักศึกษาสามารถเข้าใ

จ วิเคราะห์

สังเคราะห์เกี่ยวกับเอ

กสารเกี่ยวกับที่ดินได้

ปัญหาข้อกฎหมายในเอกสาร

สิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน

3 0 6 การค้นคว้าด้วยตนเอง

โดยนำเอกสารที่ดินในครอบครัวของต

นเองมาศึกษา

และดูถึงกระบวนการจดทะเบียนการไ

ด้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์และนิติกรรมประเ

ประเมินจากการอภิปรายและนำเสนอ

หน้าชั้นเรียน

อาจารย์ มณฑิรา แก้วตา



ภทต่างๆ

6 นักศึกษาสามารถเข้าใ

จนิติกรรมที่ปรากฏตา

มเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับ

ที่ดินได้

การอ่านเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับ

ที่ดิน

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อาจารย์ มณฑิรา แก้วตา

7 นักศึกษาสามารถอธิบ

ายนิติกรรมต่างๆที่ปร

ากฎตามเอกสารสิทธิ์เ

กี่ยวกับที่ดินได้และกา

รรับมรดก-การเป็นผู้จั

ดการมรดกในที่ดิน

การจดทะเบียนสิทธิ์และนิติก

รรมเกี่ยวกับที่ดินและการรับม

รดกในที่ดินตลอดจนการเป็น

ผู้จัดการมรดกในที่ดิน

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อาจารย์มณฑิรา   แก้วตา

8 เพื่อศึกษาการจัดสรร

ที่ดินตามกฎหมายเอก

ชน

การจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย 3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อาจารย์ มณฑิรา แก้วตา

9 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

สภาพปัญหาข้อเท็จจ

ริงเรื่องที่ดิน

สถานการณฺ์การแย่งยื้อเปลี่ย

นมือ ถือครอง

และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแ

ดนอีสาน

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค รศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์

10 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

สภาพปัญหาที่ดินกับ

กฎหมายที่ใช้บังคับใน

ประเทศไทย

หลักกฎหมายมหาชนในปัญห

าที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อ

ง

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค ผศ.ดร.สุภาวณีย์

อมรจิตสุวรรณ

11 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

สภาพปัญหาที่ดินกับ

กฎหมายที่ใช้บังคับใน

ประเทศไทย

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิ

และการใช้ที่ดิน เช่น

พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518,

พรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย

พระมหากษัตริย์

พ.ศ.2479,พรบ.คณะสงฆ์

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย



พ.ศ.2505,

พรบ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังห

ริมทรัพย์ พ.ศ.2530,

พรบ.พรบ.จัดที่ดินเพื่อการคร

องชีพ,พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเก

ษตรกรรม

พ.ศ.2517,พรบ.การปฏิรูปที่ดิ

นเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518

เป็นต้น (ต่อ)

12 เพื่อศึกษาการแก้ปัญ

หาเกี่ยวกับกฎหมายที่

ดินในประเทศไทย

การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยแ

ละการระงับข้อพิพาทคดีเกี่ยว

กับที่ดิน

3 0 6 การบรรยาย อภิปราย ระดมสมอง

ซักถาม

สอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

13 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

ปัญหาข้อเท็จจริง

กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ดิ

น/วิทยากรภายนอก

3 0 6 บรรยาย อภิปราย ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ให้ซักถาม

สอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

14 เพื่อทำความเข้าใจเกี่

ยวกับปัญหาที่ดินในป

ระเทศไทย

นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับกฎหม

ายที่ดินตามที่นักศึกษาได้ค้นค

ว้ามา

3 0 6 นศ.นำเสนอรายงาน ระดมความคิด

ซักถาม

สอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

15 เพื่อทำความเข้าใจเกี่

ยวกับปัญหาที่ดินในป

ระเทศไทย

นักศึกษานำเสนอปัญหาเกี่ยว

กับกฎหมายที่ดินที่ได้ค้นคว้า

มา

3 0 6 นักศึกษานำเสนอรายงาน

ระดมความคิด ซักถาม

สอบปลายภาค อ.ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        วรวุฒิ เทพทอง 2007 คำอธิบายหลักกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน นิติธรรม

        กนกวรรณ มะโนรมย์, บรรณาธิการ 2559 สถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง

และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ประมวลกฎหมายที่ดิน 

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        เอกสารคำสอนวิชากฎหมายที่ดิน -- อ.มณฑิรา   แก้วตา

เอกสารคำสอนวิชากฎหมายที่ดิน -- อ.ศรีสดา   ไพศาลสกุลชัย

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ข่าวสารรายวันเกี่ยวกับปัญหาที่ดินของประชาชน

คำสั่งคสช.เกี่ยวกับที่ดิน

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.6, 1.7 การเข้าชั้นเรียน น้อยกว่า 80 %

ไม่มีสิทธิสอบ

การแต่งกายเป็นระเบียบ

สัปดาห์ที่ 1-15  

2.2, 2.3

3.4, 3.6

5.4

การนำเสนอรายงานประเด็นทางกฎหมายตา

มความสนใจของนักศึกษา

โดยการใช้ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และสามารถทำงานเป็นทีมด้วยการนำเสนอที่

น่าสนใจ

16 20%

2.2, 2.3

3.4, 3.6

5.4

การสอบปลายภาคด้วยการประมวลความรู้โด

ยวิเคราะห์

และสังเคราะห์จากหลักกฎหมายปรับกับข้อเ

ท็จจริง

16 80%

รวม 100%


