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ประวัติส่วนบุคคล 
  

ช่ือ – สกุล รศ.ดร.ภูม ิโชคเหมาะ  
 Associate Professor Dr. POOM CHOKMOH 
วัน เดอืน ปีเกดิ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 (ค.ศ.1948) 
ที่อยู ่ 106/167 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ซอยนวมินทร์ 70  
 ถ. นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
 โทรศัพท์ 02-5103323 โทรสาร 02-9477912  
 โทรศัพท์มือถือ 087-0431672 
 อีเมล์ poom_chokmoh@hotmail.com 
ที่ท างาน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  
วุฒิการศกึษา (1) Cert.in Damage Control, US. Naval School Command, San Fran, USA. (2515) 
 (2) Cert.in Instructor, Instructor School, San Diego, USA. (2515) 
 (3) นิติศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2518) 
 (4) Maitrise en Droit (Equivalent), Université de Bourgogne, France (2533) 
 (5) Docteur en Droit (Droit Economic International) Nouveau Régime 1984, 

Mention Très Honorable, Université de Bourgogne, France (2536) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ระดับ 9 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เหรียญชัยสมรภูมิ ประกอบเปลวระเบิด จักรพรรดิมาลา และ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
การอบรมและดูงาน   

(1) อบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นมส.) รุ่นที่ 7 ดูงานมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ในฮ่องกง 

(2) ร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยของรัฐและเอกชนศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอังกฤษ 

(3) ร่วมกับบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยปักกิ่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิน
เจิ้นและจูไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(4) ร่วมกับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
แห่งชาติด้านนิติศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล เกาหลีใต้ 
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ประสบการณ์การท างานในอดีต (งานบริหาร)  

(1) ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2522 ถึง 2526 
(2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2527 ถึง 2529 
(3) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2536 ถึง 2538 
(4) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและทรัพย์สิน พ.ศ. 2539 ถึง 2542 
(5) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2543-2548 
(6) หัวหน้าภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2549-

2551 
(7) อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  อศ.มร.พ.ศ. 2521-2525 และชมรมนิติศาสตร์  

พ.ศ. 2526-2527 
(8) อาจารย์ ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 

บางกะปิ 
 
หน้าที่การงานปัจจุบนั 

(1) รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําสาขา
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัตนครศรีธรรมราชและภูเก็ต 

(3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบและการประเมินผลการสอบไล่
ในฐานะเป็นคณะกรรมการสอบไล่ภายนอกประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

(4) ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการสอบไล่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
และปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
ของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (ผู้แทน ส.ก.อ.) มหาวิทายลัยพิษณุโลก ตั้งแต่  
พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน 

(7) อาจารย์อาวุโส คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557  
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ประสบการณ์ด้านการสอนในอดตีและปัจจุบนั 
  ระดับประกาศนยีบัตร 
 วิชาป้องกันความเสียหายและบรรเทาภัยทางอากาศ หลักสูตร นักเรยีนจ่าทหารเรือ 
 ชั้นปีท่ี 1-2 ร.ร.ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2518 
 ระดับปริญญาตรี   
 (1) วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดกและพนิัยกรรม 
  -  มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2521 
 (2) วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนติิกรรมและสัญญา 
  -  มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2522 
  -  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2552 
 (3) วิชากฎหมายทหาร 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 
 (4) วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัว๋เงินและบัญชีเดินสะพัด 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 
  -  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 
  -  วทิยาลัยตาป ีพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 
  -  วิทยาลัยทองสุข พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 
 (5) วิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
  - ร.ร.นายร้อยตํารวจสามพราน พ.ศ. 2537 ถึง 2549 
 (6) วิชากฎหมายเกีย่วกับการธนาคารและสถาบันการเงิน 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 
  - ร.ร.นายร้อยตํารวจสามพราน พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2549 
  -  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบนั 
  -  วิทยาลัยทองสุข พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 
 (7) วิชากฎหมายเกีย่วกับการลงทุน 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน 
 (8) วิชากฎหมายธุรกิจ 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2530 
  - มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2549 
 (9) วิชากฎหมายเศรษฐกิจ 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน 
  - มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2549 
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 (10) วิชากฎหมายเกีย่วกับสถาบันการคลังของรัฐ 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน 
  -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549 
  -  มหาวิทยาลัยภาคกลาง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549 
 (11) วิชากฎหมายอุตสาหกรรม 
  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิชากฎหมาย 

อุตสาหกรรมและแรงงาน) พ.ศ. 2543 
  -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549 
 (12) วิชากฎหมายอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร  
  -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนตจ์อห์น พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549 
 (13) วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 
  -  วิทยาลัยตาปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550 
 (14)  วิชากฎหมายเกีย่วกับการเกษตร 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน 
 (15) วิชากฎหมายรัฐวิสาหกิจ 
  -  มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 
 (16)  วิชากฎหมายเกีย่วกับการลงทุนระหว่างประเทศ 
  -  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 
 (17)  วิชากฎหมายเกีย่วกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเบื้องต้น 
  -  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 

 
ระดับปริญญาโท  
(1) วิชากฎหมายเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการลงทุน 
 - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2538 
(2)  วิชากฎหมายเกีย่วกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
 -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี) พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548 
 -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขนและพญาไท) พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน 
(3) วิชากฎหมายเกีย่วกับองค์กรธุรกิจ 
 - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน 
(4) วิชากฎหมายเศรษฐกิจ 
 - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน 
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(5) วิชาสัมมนาปัญหากฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม 
 - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 
(6) วิชากฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ 
 - มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน 
 -  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบนั   
(7)  วิชากฎหมายการคลังช้ันสูง  
 -  มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน 
 -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีพ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 
 -  วิทยาลัยตาป ีพ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 
(8)  วิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ 
 -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 
 -  วิทยาลัยตาปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 
(9)  วิชากฎหมายเกีย่วกับสถาบันการเงิน 
 -  มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน 
 -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีพ.ศ. 2547  
 -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขนและพญาไท) พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน 
(10)  วิชาทฤษฎกีฎหมายแพ่งและการลงทุนชัน้สูง 
 -  มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน 

 
งานวิจัยในการศกึษาระดบัปริญญาเอก  

วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง “ระบบกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย” (“Le Regime Juridique des Investissements Etrangers 
en Thailande/The Legal System of Foreign Investments in Thailand”), 2536 
 
ผลงานวิจัย  

(1) ผู้ร่วมโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบัน อนุสัญญา 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกระทรวงแรงงาน  
เสนอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (งบประมาณ พ.ศ. 2546) 

(2) หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า: ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคาร
ประชาชน (Project on Studying, Monitoring and Evaluation the Performance According to Public Policy 
on Strengthening the Grassroots Economy : Case Study of People’s Bank)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
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จากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.  2549 (ISBN :  
974-8038-07-6 (งบประมาณ พ.ศ. 2549) 

(3) หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (งบประมาณ พ.ศ. 2550) 

(4) หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “กฎหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย” 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) (งบประมาณ พ.ศ. 2552) 

(5) ผู้ร่วมวิจัย งานวิจัยเรื่อง “โครงการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระนครเหนือ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมการพัฒนาและประหยัดพลังงาน (งบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 

(6) หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “การจัดท าร่างประกาศกระทรวงก าหนดองค์การเอกชนอื่นตาม
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (Project Providing 
the Bill of Declaration to Providing the Other Non Governmental Organization on the Section 3 of 
the Small and Medium Enterprises Promotion Act B.E. 2543)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณ พ.ศ. 2556) 

(7) หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพิจารณาความผิดทางแพ่งและทางอาญาของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ: ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์ (The Approach to Trial on 
Civil and Criminal Liabilities of the Practitioners: Case Studies on the Lawyers and Medical 
Practitioners)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันรพีพัฒนศักดิ์  สํานักงานศาลยุติธรรม งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

 
ผลงานทางวชิาการ 

(1) คู่ มื อ ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ละ พ า ณิ ช ย์ ลั ก ษ ณ ะ นิ ติ ก ร ร ม แ ล ะ สั ญ ญ า  จั ด พิ ม พ์  
บริษัท กราฟฟิกอาร์ต, พิมพ์ครั้งที ่3, 2526 

(2) คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด, หจก.ป.สัมพันธ์
พาณิชย์,  พิมพ์ครั้งที ่2, 2527 

(3) คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร (ตําราศึกษาดว้ยตนเอง) สนพ.มร. พิมพ์ครั้งที ่3, 2533 
(4) คําอธิบายกฎหมายทหาร (ตําราศึกษาดว้ยตนเอง) สนพ.มร.พิมพ์ครั้งที่ 2, 2551 
(5) คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ สนพ.มร.พิมพ์ครั้งที ่5, 2555 
(6) คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัว๋เงนิและบัญชีเดนิสะพดั สนพ.มร.,  

พิมพ์ครัง้ที ่5, 2555 
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(7) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน (ปริญญาตรีและโท), 2538 
(8) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเศรษฐกจิ (ปริญญาตรีและโท), 2540   
(9) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน (ปริญญาตรีและโท), 2541 
(10) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายล้มละลายเปรียบเทยีบ, 2545 
(11) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร, 2548 
(12) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายรัฐวิสาหกิจ, 2554 
(13) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, 2546 และ 2555 
(14) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, 2552 
(15) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ, 2550 
(16) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับองคก์รธุรกจิ, 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 
(17) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายการคลังช้ันสูง, 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 
(18) เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม, 2540 แก้ไขเพิ่มเติม  

พ.ศ. 2554 
(19) เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎกีฎหมายแพ่งและการลงทุนชั้นสูง, 2553 

  
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 

(รศ.ดร.ภมูิ โชคเหมาะ) 


