
 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั   

ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�อผลงานวชิาการ แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/

เผยแพร่ 

ค่านํ�าหนัก 

2555 ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค เอกสารประกอบการสอนรายวชิา กฎหมายอาญา 

1 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 4 ธนัวาคม 

2555 

1.00 

2555 

 

อ.อานนท ์ศรีบุญโรจน ์ สถานะของปัจเจกชนในบริบทกฎหมายระหว่าง

ประเทศสมยัใหม่ 

บทบณัฑิตย ์ 

นิตยสารของเนติบณัฑิตยสภา 

กนัยายน 

2555 

0.25 

2556 ผศ.กรรณภทัร  ชิตวงศ ์

อ.จิรนนัท ์เศษสาวารี 

อ.ศาสตรา แกว้แพง 

Law Enforcement for the Conservation of 

Biodiversity of Songkhla Lake Basin 

ในการนาํเสนอผลงานวจิยัภายใตโ้ครงการประชุมสมัมนา

และนิทรรศการวชิาการนานาชาติ ครั� งที� 10 ระหวา่งวนัที� 

 8-12 พฤษภาคม 2557 ณ Mandalay Hill Resort Hotel 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จดัโดยวทิยาลยันานาชาติ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย และในประชุมวชิาการ

ระดบัชาติมหาวทิยาลยัทกัษิณ ครั� งที� 24 ประจาํปี 2557 “วจิยั

เพิ�มมูลค่า เศรษฐกิจกา้วหนา้ การศึกษากา้วไกล สงัคมไทย

ยั�งยนื” ระหวา่งวนัที� 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุม

นานาชาติ ฉลองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี ม. สงขลานครินทร์ 

22 

พฤษภาคม 

2557 

0.25 

2556 อ. ดร. ศาสดา วริิยานุพงศ ์ 

อ.อานนท ์ศรีบุญโรจน์  

อ.หทยักาญจน์ กาํเนิด

เพชร 

อ.จิรนนัท ์ ไชยบุปผา 

สถานะทางกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของ

ชุมชน 

ในประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัทกัษิณ ครั� งที� 24 

ประจาํปี 2557 “วจิยัเพิ�มมูลค่า เศรษฐกิจกา้วหนา้ การศึกษา

กา้วไกล สงัคมไทยยั�งยนื” ระหวา่งวนัที� 21-24 พฤษภาคม 

2557 ณ หอประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบติัครบ 60 ปี 

ม. สงขลานครินทร์ 

22 

พฤษภาคม 

2557 

0.25 



 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั   

 
ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�องานวจิยั แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/

เผยแพร่ 

ค่านํ�าหนัก 

2557 ผศ.ธนากร โกมลวานิช ปัญหาเกี�ยวกบัการจ่ายค่าเสียหายเบื�องตน้ตาม 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 

2535 ในจงัหวดัพทัลุง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต  

ครั� งที� 4  

7-8 

พฤษภาคม

2558 

0.20 

2557 ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค ความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีตอ่การดาํเนินงาน

ของกระทรวงยติุธรรมในจงัหวดัชายแดนใต ้

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ ครั� งที� 25 ประจาํปี 2558 

10-12 

มิถุนายน 

2558 

0.20 

2557 ผศ.กรกฎ ทองขะโชค 

อ.จนัทราทิพย ์ สุขมุ 

อุปสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บ

ความเสียหายดา้นทรัพยสิ์นจากความรุนแรงตาม

กฎหมายในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปีที� 43 ฉบบั

ที� 2 

มิถุนายน 

2557 

0.60 

2557 ผศ.กรรณภทัร ชิตวงศ ์ Law Enforcement For Protection of Marine 

Fishery Employee’s Right in Thailand 

การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ  

Acceptance of Abstract for 11th International Conference 

“Inter-University” 

30 March-3 

April 2015 

0.40 

2557 ผศ.กรรณภทัร ชิตวงศ ์

อ.ศาสตรา  แกว้แพง 

อ.จิรนนัท ์ ไชยบุปผา 

การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื�อการอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพของลุ่มนํ� าทะเลสาบ

สงขลา 

วารสารปาริชาต มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีที� 27 ฉบบั

ที� 3  

ประจาํปี 

2557 

0.80 

 



 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั   
 

ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�องานวจิยั แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/

เผยแพร่ 

ค่านํ�าหนัก 

2557 อ.ศาสตรา แกว้แพง Corporate Governance and Corporate 

Disclosure and Transparency Lessons from the 

Thai Financial Crisis of 1997 

International Journal of Business, Economics and Law December 

2014 

0.40 

2557 อ. ดร. ศาสดา  วริิยานุพงศ ์

อ.อานนท ์ศรีบุญโรจน ์

อ.หทยักาญจน์ กาํเหนิด

เพชร 

อ.จิรนนัท ์ ไชยบุปผา 

สถานะทางกฎหมายกบัการคุม้ครองสิทธิของ

ชุมชน 

วารสารปาริชาต มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีที� 27 ฉบบั

ที� 3  

ประจาํปี 

2557 

0.80 

2557 อ.ดร. ศาสดา  วริิยานุพงศ ์

 

Government Policies on Retirement Savings in 

Thailand 

This Conference was organized by 

 Valaya Alongkorn Rajabhat University under Royal 

Patronage and was held in Bangkok  

11 – 12 

December 

2014 

0.40 

2557 อ.อานนท ์ศรีบุญโรจน ์

อ.เสาวณีย ์ แกว้จุลกาญจน์ 

The Protection of Human Right for Persons with 

Disabilities to Accession the Optional Protocol 

to Convention on the Right of Persons with 

Disabilities in Thailand 

การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

The 2th Ratchasuda International Conference on Disability 

2015 

21-22 April 

2015 

0.40 

 

 

 

 



 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั   
 

ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�องานวจิยั แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/ 

เผยแพร่ 

ค่า

นํ�าหนัก 

2557 อ.เสาวณีย ์ แกว้จุลกาญจน์ What Legal Measures should ASEAN Apply to 

Help the Rohingya? 

International journal of business, economics and law 

 (Issn 2289-1552) 

April 2015 0.40 

2557 อ.เสาวณีย ์ แกว้จุลกาญจน์ 

อ.อานนท ์ศรีบุญโรจน ์

 

มาตรการทางกฎหมายในการขจดัปัญหาการคา้

มนุษยใ์นอุตสาหกรรมประมง : ศึกษากรณีพื�นที�

จงัหวดัสงขลา 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปีที� 43 ฉบบัที� 4 

ธนัวาคม 2557 

0.60 

2557 อ.อานนท ์ศรีบุญโรจน ์

อ.หทยักาญจน์ กาํเหนิด

เพชร 

สิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมทางอาญา

ของผูพ้ิการทางสติปัญญา 

วารสารวทิยาลยัราชสุดาเพื�อการวจิยัและพฒันาคนพิการ ปีที� 10 ฉบบัที� 13 

มกราคม-

ธนัวาคม 2557 

0.60 

2557 อ.เจษฎา  ทองขาว “ประชาธิปไตย” ตอ้ง “เป็นธรรม” (ะ) รัฐสภาสาร ปีที� 62 ฉบบัที� 8 

สิงหาคม 2557 

0.60 

2557 อ.เจษฎา  ทองขาว การนาํกระบวนการออกเสียงประชามติมาใชใ้น

การแกไ้ขเพิ�มเติมรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภาสาร ปีที� 63 ฉบบัที� 2 

กมุภาพนัธ์ 2558 

0.60 

 

2557 อ.จิรนนัท ์ ไชยบุปผา การเยยีวยาความเสียหายทางจิตใจที�เกิดขึ�นต่อ

ทรัพยสิ์น 

วารสารกฎหมาย (Law Journal) คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ปีที� 8 ฉบบัที� 15 

มกราคม-

มิถุนายน 2558 

0.60 

 

 



 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั 
 

ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�องานวจิยั แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/ 

เผยแพร่ 

ค่า

นํ�าหนัก 

2558 ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค - โครงการวจิยัเรื�อง วฒันธรรมการเรียนรู้องคก์ร

ของอาจารยม์หาวทิยาลยัในจงัหวดัสงขลา  

 

ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวจิยัในอุดมศึกษา 

ครั� งที� 4 “สร้างสรรคว์ชิาการ สืบสานกระบวนไทย งานวจิยั

ระดบัชาติ ณ มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี จงัหวดั

อุบลราชธานี 

8-9 กมุภาพนัธ์ 

2559 

0.20 

2558 ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค - โครงการวจิยั เรื�อง ความเชื�อมั�นของประชาชน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตที้�มีตอ่การอาํนวยความ

ยติุธรรม : ชั�นก่อนฟ้องคดีทั�งในกระบวนการ

ยติุธรรมกระแสหลกัและการใชก้ฎหมายพิเศษ  

 

ในการประชุมวชิาการ การนาํเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต ครั� งที� 6 ณ ศูนยป์ระชุม

มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต 

16-17 กมุภาพนัธ์ 

2559 

0.20 

2558 ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค - โ ค ร ง ก า ร วิจัย  เ รื� อ ง  ก า ร มี ส่ว น ร่ ว ม ข อ ง

ประชาชนในการจัดการป่าต้นนํ� าในลุ่มนํ� า

ทะเลสาบสงขลา  

 

ในการประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัทกัษิณ ครั� งที� 

26 ประจาํปี 2559 ในหวัขอ้เรื�อง บูรณาการงานวจิยัเพื�อสงัคม 

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

26-29 พฤษภาคม 

2559 

0.20 

2558 ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค - บทความวจิยั เรื�อง ความเชื�อมั�นของประชาชน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตที้�มีตอ่การอาํนวยความ

ยติุธรรม : ชั�นก่อนฟ้องคดีทั�งในกระบวนการ

ยติุธรรมกระแสหลกัและการใชก้ฎหมายพิเศษ  

ในวารสารกระบวนการยติุธรรม ปีที� 9 เล่มที� 1  มกราคม-

เมษายน 2559 

0.60 

 



 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั 
 

ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�องานวจิยั แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/ 

เผยแพร่ 

ค่า

นํ�าหนัก 

2558 ผศ.กรรณภทัร  ชิตวงศ ์ - บทความวิจัย เรื� อง การบังคบัใช้กฎหมายเพื�อ

การคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งภาคประมงทะเลใน

จงัหวดัสงขลา  

 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ปีที� 9 ฉบบัที� 1  มกราคม-

มิถุนายน 2559 

0.60 

2558 ผศ.กรรณภทัร  ชิตวงศ ์ - นํา เสนอภาคบรรยาย  เ รื� อง  การบังคับใช้

กฎหมายเพื�อคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งภาคประมง

ทะเลในจงัหวดัสงขลา  

 

ที�ประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ การพฒันาชุมชนที�

ย ั�งยนื มหาวทิยาลยัขอนแก่น ครั� งที� 5 ประจาํปี 2558 ณ 

โรงแรมเซ็นทารา แอนด ์คอนเวนชั�นเซนเตอร์ จงัหวดั

ขอนแก่น 

ระหวา่งวนัที� 24-

25 ธนัวาคม 

2558 

0.40 

2558 ผศ.กรรณภทัร  ชิตวงศ ์ - นําเสนอภาคบรรยาย เรื� อง Law and The 

Homestay Tourism Management in the area of 

Koh you in Songkhla Province  

 

ที�ประชุมสมัมนาและนิทรรศการวชิาการนานาชาติ ครั� งที� 12 

เรื�อง เครือข่ายความรู้เพื�อความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้มในภูมิภาคเอเชีย 

 0.40 

2558 ผศ.กรรณภทัร  ชิตวงศ ์

อ.นฤมล  ฐานิสโร 

อ.จิรนนัท ์ ไชยบุปผา 

- การนาํเสนอภาคบรรยาย เรื�อง Law and The 

Homestay Tourism Management in the area of 

Koh Yor in Songkhla Province  

 Program and Abstracts International Conference, Manila, 

Republic of the Philippines 

6-10 June 2016 0.40 

 

 



 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั 
ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�องานวจิยั แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/ 

เผยแพร่ 

ค่า

นํ�าหนัก 

2558 อาจารยเ์สาวณีย ์  

แกว้จุลกาญจน ์

- ไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ปนาํเสนอบทความทาง

วชิาการในงานประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

ภายใตชื้�อ “เครือข่ายการศึกษาสิทธิมนุษยชนใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ 

ณ โรงแรมศุโกศล กรุงเทพมหานคร ภายใตก้ารดาํเนินการ

ของสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

10-12 ตุลาคม 

2559 

0.40 

2558 อ.อานนท ์ ศรีบุญโรจน ์

อ.เจษฎา  ทองขาว 

- บทความวิชาการเรื� อง การเลือกกฎหมายต่าง 

ประเทศบงัคบัแก่พินยักรรม 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปีที� 44 ฉบบัที� 

4 

ธนัวาคม 2558 0.60 

2558 อ.อานนท ์ ศรีบุญโรจน ์ - บทความวชิาการ เรื�อง สิทธิของคนพิการในการ

อ อ ก เ สี ย ง ป ร ะ ช า ม ติ ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ต า ม

พระราชบัญญติัว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559  

 

ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที� 64 ฉบบัที� 7  เดือนกรกฎาคม 

2559 

0.60 

2558 อ.อานนท ์ ศรีบุญโรจน ์ - ตําราทางวิชาการ วิชา กฎหมายประกันด้วย

บุคคลและทรัพย ์คํ�าประกนั จาํนอง จาํนาํ 

สาํนกัพิมพว์ญิ�ูชน 2559  (พิมพค์รั� งที� 2  

เมษายน 2559) 

 

 

 

 

 



 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั 
ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�องานวจิยั แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/ 

เผยแพร่ 

ค่า

นํ�าหนัก 

2558 ผศ.ธนากร  โกมลวานิช บทความวิจัย เ รื� อง ระบบเปลี�ยนคําต้นจาก

เนื�อความกฎหมาย โดยใช้แบบจาํลองเวกเตอร์

สเปซ : กรณีศึกษา ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ 

ในการประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัทกัษิณ ใน

หวัขอ้ บูรณาการงานวจิยัเพื�อสงัคม ครั� งที� 29 ประจาํปี 2559 

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

26-29 พฤษภาคม 

2559 

0.20 

2558 อ.ศุภวร์ี  เกลี�ยงจนัทร์ บทความเรื�อง "ปัญหาบางประการในการรับ

มรดกแทนที : กรณีบุคคลซึ�งจะเป็นทายาทถึงแก่

ความตายพร้อมกนักบัเจา้มรดก"  

วารสารบทบณัฑิตย ์เล่มที� 74 3 ก.ค.-ก.ย. 2559 0.25 

2558 อ.ศิริชยั  กมุารจนัทร์ - โ ค ร ง ก า ร วิจัย  เ รื� อ ง  ก า ร มี ส่ว น ร่ ว ม ข อ ง

ประชาชนในการจดัการทรัพยากรประมงในลุ่ม

นํ� า ท ะ เ ล ส า บ ส ง ข ล า  

 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัทกัษิณ ครั� งที� 26 

ประจาํปี 2559 ในหวัขอ้เรื�อง บูรณาการงานวจิยัเพื�อสงัคม ณ 

โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 

26-29 พฤษภาคม 

2559 

0.20 

2558 อ.ธีรยทุธ  ปักษา - บทความทางวิชาการ เรื�อง การระงบัขอ้พิพาท

ในอุดมคติ : ยอ้นมองอาเซียน 

วารสารปาริชาต มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีที� 29 ฉบบัที� 1 เมษายน-

กนัยายน 2559 

0.60 

 

 

 

 



 

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั 
ปีการ 

ศึกษา 

ชื�อ-สกลุ ชื�องานวจิยั แหล่งตพีมิพ์/เผยแพร่ ตพีมิพ์/ 

เผยแพร่ 

ค่า

นํ�าหนัก 

2558 อ.ปพนธีร์  ธีระพนัธ ์ - ง าน วิจัย  ใ นหัวข้อ เ รื� อง  ความ รุ นแ รง ใ น

ครอบครัวในเขตพื�นที�ลุ่มนา้ทะเลสาบสงขลาฝั�ง

ตะวนัตก : ปัญหาทางกฎหมาย 

 

   

2558 อ.ปพนธีร์  ธีระพนัธ ์ - งานวจิยั ในหวัขอ้เรื�อง มลพิษทางนา้และปัญหา

อนัเนื�องมาจากกลิ�นจากฟาร์มสุกรประเภท ค ใน

เขตพื�นที�ลุ่มนา้ทะเลสาบสงขลาฝั�งตะวนัตก 

   

 


