แบบฟอร์ ม กรอกข้ อมูลผลงานวิชาการ ปี การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
1. งานวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ชื่องำนวิจัย
1

2

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน
โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(หัวหน้ำโครงกำรวิจัย)
ปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ทักษะชีวิตสาหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน 10%)
อ.เอกราช สุวรรณรัตน์ 70% ธรรมนูญชุมชนกับการบริหารจัดการ
อ.ศิริชัย กุมารจันทร์ 20% นาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนลุ่มนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
คลองป่าพะยอมและคลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง
อ.เอกราช สุวรรณรัตน์
กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์
สัดส่วน 20
จำกชันโรง
บนฐำนทรัพยำกรและภูมิปัญญำ

งบประมำณที่ได้รับ

แหล่งทุนวิจัย /
วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญำ/
วันสิ้นสุดสัญญำ
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 ธันวาคม 2560
วันสิ้นสุดสัญญำ

ผู้ใช้ประโยชน์จำก
งำนวิจัย
(หลักฐำน ถ้ำมี)
N/A

1,000,000

สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญำ
วันสิ้นสุดสัญญำ

N/A

200,000

คอบช.2560
1 มิถุนายน 2560 ถึง 31
มีนาคม 2561

N/A

200,000

ทุน สวพ.
1 มิถุนายน 2560 ถึง 31
มีนาคม 2561

N/A

330,000

ท้องถิ่นพื้นที่ต้นน้ำคลองป่ำพะยอม
อ.ศิริชัย กุมารจันทร์

3

ศ.ดร ประสิทธิ์ ปิวาวัฒน
พานิช หัวหน้าโครงการ)
อ.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ สัดส่วน
80 %

4

รศ. กรกฎ ทองขะโชค
อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
ผศ. ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
ผศ. ดร.ธีรพร ทองขะโชค

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
200,000
เพื่อเรียนรู้วัตกรรมฝายมีชีวิตจากภูมิ
ปัญญาชุมชนตาบลเขาปู่
อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก
90,000
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.สงขลา กรณีศึกษาปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาสถานภาพและ
1,411,520 บาท
ผลกระทบของพันธกรณีระหว่าง
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่ง
ประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
พัฒนาเศรษฐกิจสีนาเงิน: ศึกษากรณี ยี่สิบบาทถ้วน)
การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล
และชายฝั่งอย่างยั่งยืน
การประเมินความเชื่อมั่นของ
821,700
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
มีต่อการอานวยความยุติธรรม : งาน
บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและ
เยียวยา

คอบช.2560
วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญำ
วันสิ้นสุดสัญญำ

N/A

งบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญำ
วันสิ้นสุดสัญญำ
สกว./ 1 กันยายน 2560
วันสิ้นสุดสัญญำ

N/A

สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม / 31 พ.ค.2560
ระยะเวลา 180 วัน

รัฐบาลไทย

N/A

2. ข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ชื่องำนวิจัย
1.

อ.ธีรยุทธ ปักษาและคณะ

2.

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

งบประมำณที่ขอรับ
กำรสนับสนุน
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
96,250
สิทธิของผู้ต้องขัง กรณีเรือนจากลาง
สงขลา

แนวทางการพัฒนาการเบี่ยงเบนคดีใน
ชันสอบสวนที่เด็กและเยาวชนเป็น
ผู้กระทาความผิด

(ใช้งบประมาณ
ส่วนตัว)

แหล่งทุนที่ขอ

หมำยเหตุ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณโครงการ
สนับสนุนวิจัยคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 2560

รอเผยแพร่ผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครัง
ที่ 28 ประจาปี 2561
งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน วันที่ 8-9
พฤษภาคม 2561
N/A

-

3. บทความวิจยั บทความวิชาการ
ลำดับ
ชื่อ-สกุลผู้เขียน
(ทุกคน)

1.

2.

ชื่อบทควำม

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ภำษำไทย และ/หรือ ภำษำอังกฤษ

ระบุชื่อวารสาร / วดป.ที่ตพี ิมพ์ / ระบุเลขหน้า

รศ.กรกฎ ทองขะโชค,กฤษฎา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
อภินวถาวรกุล,ธีรพร ทองขะโชค ร่วมของประชาชนในการจัดการป่า
ต้นนา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2560) 322-331
รศ.กรกฎ ทองขะโชค,อภิวัฒน์ ความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัด บทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา เล่ม 73 ตอน
สมาธิ,ธีรพร ทองขะโชค,ปพนธีร์ ชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอานวย
3 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) 166-199
ธีระพันธ์
ความยุติธรรม:งานบริการด้านการ
คุ้มครองสิทธิและเยียวยาขอ
กระทรวงยุติธรรม
รศ.กรกฎ ทองขะโชค,กฤษฎา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี
อภินวถาวรกุล,ธีรพร ทองขะโชค และสันติวิธีของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2561) 137-158
ผศ.อานนท์ ศรีบุญโรจน์
1.ความร่วมมือทางศาลว่าด้วยการ
วารสารกฏหมาย คณะนิติศาสตร์
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฏหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
ต่างประเทศในทางแพ่งและพานิชย์
เดือน กันยายน ปี 2560
2.ข้อพิจารณาบางประการต่อหลัก
การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์

ระดับของวำรสำรใน
ฐำนข้อมูล TCI (1 / 2 / 3)
TCI 2

TCI 1

TCI 1
TCI 2

3.

4.

อ.ธีรยุทธ ปักษา

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา
ในกฎหมายขัดกันของไทย
1.ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับ
ประกันภัยในสัญญาประกันชีวิต
2.หลักส่วนได้เสียในสัญญา
ประกันภัย
3.หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญา
ประกันภัย
1.แนวทางจัดการมลพิษทางนาตา
มกฎหมาย: กรณีศึกษาลุ่มนา
ทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก
(บทความวิจัย)
2.ประเมินความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีต่อการอานวยความยุติธรรม :
งานบริการด้านการคุ้มครองสิทธิและ
เยียวยาของกระทรวงยุติธรรม
(บทความวิจัย)
3.ปัญหาทางกฎหมายของการแก้ไข
ฟื้นฟูพฤติกรรมผู้กระทาผิดที่มีอายุยัง
ไม่เกิน 10 ปี ในประเทศไทย
(บทความวิจัย)
แนวทางการพัฒนาการเบี่ยงเบนคดี
ในชันสอบสวนที่เด็กและเยาวชนเป็น

ระดับชาติ ปฏิรูป เปลี่ยนผ่าน ปฏิสังขรณ์
8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารปาริชาต. ปีที่ 31 ฉบับที่ 1.
(มกราคม-มิถุนายน 2561)
วารสารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ปีที่ 7 (กรกฎาคม 2561)
วารสารปาริชาต. ปีที่ 31 ฉบับที่ 2.
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
วารสารปาริชาต, 30(2) : 241-256.

TCI 1
TCI 2
TCI 1
TCI 1

บทบัณฑิตย์, (73) : 166-199.

TCI 1

งานประชุมวิชาการระดับชาติ TSU
Conference ครังที่ 28 ประจาปี 2561

-

วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 2

5.

6.

อ.ศาสตรา แก้วแพง

อ.ศิริชัย กุมารจันทร์

7.

อ.เจษฎา ทองขาว

8.

อ.เสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์
วัชรชัย จิระจินดากุล
อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล
อ.ศุภวีร์ เกลียงจันทร์

9.

Miss Saovanee
Kaewjullakarn, Thaksin

ผู้กระทาความผิด
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย

(มิถุนายน 2561)
วารสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา/ธ.ค. 2560
/16-17
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
วารสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา/ก.ค. 2560
/9-10
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
วารสารวิชาการนิติศาสตร์
และสันติวิธีในศาลจังหวัดชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ // 2 ก.ค.-ธ.ค. 60
เลขหน้า 68
ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและ
วารสารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกอบกิจการหอพักอันเกิดจาก
ปีที่ 7 // ก.ค. 61
การบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558
พระพุทธศาสนากับศักดิ์ศรีความเป็น วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
มนุษย์ : ท่าทีและการปฏิบัติต่อทาส
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 81 Buddhism toward Human
110
Signity: Behavior and How to
Treat Slave
CORPORATE SOCIAL
Conference of the Asian Forum on
RESPONSIBILITY AND HUMAN
Business Education (AFBE) 15-16
RIGHTS IN ASEAN COUNTRIES:
January 2018 to be jointly hosted
STUDY AND ANALYSIS ON THE
the Thaksin University, in Phuket,
XAYABURI DAM
Thailand.
Corporate Social Responsibility Proceeding TSU-AFBE International
and Human Rights in ASEAN Conference hosted by international

?
?
2
2

1

N/A

N/A

University , Faculty of law
Mr.Watcharachai
Jirajindakul, National
Institute of Development
Admistration, Faculty of
law
Mr. Krisda
Apinawantawornkulm,
Thaksin University, Faculty
of law
Mr. Supavee Gleangium,
Thaksin University, Faculty
of law
Miss Saovanee
Kaewjullakarn and
Mr. Watcharachai
Jirajindakul

10.

Countries : Study and Analysis
on Xayaburi Dam

The Hydropower Projects in
Lao PDR: Sustainable
development or failure?

College, ThaksinUniverit

International Conference on Business
and Human Rights: Holding
Governments Accountable in Asia.
Abstract
On 12-13 July 2018
Miss
The Situation of Human Rights International Conference on Business
SaovaneeKaewjullakarn and
in Thailand : Lesson from
and Human Rights: Holding
Mr. Watcharachai
Philippine Anti-Slap law
Governments Accountable in Asia.
Jirajindakul
Abstract
On 12-13 July 2018
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา
ทรัสต์ในมุมมองซีวิลลอว์ : แนว
นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

N/A

N/A

N/A

ทางการพัฒนากฎหมายทรัสต์ใน
ประเทศไทย

เอกราช สุวรรณรัตน์, ศิริชัย
กุมารจันทร์, วชิราวุฒิ หัวเพชร
และจารุวรรณ ชูสงค์

4. ตารา เอกสารประกอบการสอน
ลำดับ
ชื่อ-สกุลผู้เขียน
1

คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
หมำยเหตุ: บทความที่ได้รับคัดเลือกจาก
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนิติสังคมศาสตร์
ซึ่งอยู่ใน TCI ฐาน 1

การพัฒนาแนวคิดการมีส่วนร่วมใน
บทคัดย่อวารสารการประชุมวิชาการ
การบริหารจัดการนาเพื่อพัฒนา
ระดับชาติทางการจัดการครังที่ 1 หัวข้อ
คุณภาพชีวิตคนลุ่มนาอย่างยั่งยืน การจัดการความท้าทายในยุค 4.0 หน้า 62
และนาไปสู่การจัดทาธรรมนูญชุมชน
กรณีศึกษาคลองท่าแนะ จังหวัด
พัทลุง

ชื่อตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

กำรใช้ประโยชน์

(ทุกคน)

ภำษำไทย และ/หรือ ภำษำอังกฤษ

ระบุชื่อสานักพิมพ์ / วดป.ที่ตีพิมพ์

(เช่น ขอตำแหน่งทำงวิชำกำร ลลล)

อ.ธีรยุทธ ปักษา

1.คาอธิบายกฎหมายลักษณะ
ประกันภัย
2.เอกสารประกอบการสอน วิชา
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3.เอกสารประกอบการสอน วิชา
กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

ใช้ประกอบการสอนในปี
การศึกษา 2/2560
ใช้ประกอบการสอนในปี
การศึกษา 2/2560
ใช้ประกอบการสอนในปี
การศึกษา 1/2560

2.

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

3

อ.ศาสตรา แก้วแพง

4.

อ.ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว

5

อ.ศิริชัย กุมารจันทร์

6

อ.ศรุต จุ๋ยมณี

7

อ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล

8

อ.นฤมล ฐานิสโร

เอกสารประกอบการสอนวิชา
คดีเยาวชนและครอบครัว

โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ ดิจิตอล ใช้เพื่อประกอบการขอตาแหน่ง
พรินท์
ทางวิชาการ
มิถุนายน 2560 จานวน 100 เล่ม
เอกสารประกอบการสอนนิติกรรมและ ใช้ประกอบการสอนในปีการศึกษา 1/2560
สื่อการเรียนการสอน
สัญญา
เอกสารประกอบการสอนนิติกรรมและ ใช้ประกอบการสอนในปีการศึกษา 2/2560
สือ่ การเรียนการสอน
สัญญา
1.เอกสารประกอบการสอนกฎหมาย
N/A
สือ่ การเรียนการสอน
ในชีวิตประจาวัน
2.เอกสารประกอบการสอนกฎหมาย
N/A
สือ่ การเรียนการสอน
อาญา 1
เอกสารประกอบการสอนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เม.ย.60
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
ตาราคาอธิบายกฎหมายปกครอง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ค.61
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ท้องถิ่น
1.เอกสารประกอบการสอน กฎหมาย
N/A
N/A
ปกครอง 2
2.หนังสือกฎหมายปกครองว่าด้วย
N/A
N/A
แนวคิดทางกฎหมายปกครองและการ
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
หนังสือกฎหมายล้มละลาย
สานักพิมพ์วิญญูชน
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมาย
ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
Material of English for Lawyer 2
1 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ

9.

อ.จีรนันท์ ไชยบุปผา

10
11

อ.หทัยกาญจน์ กาเหนิด
เพชร
ศุภวีร์ เกลียงจันทร์

12

ผศ.อานนท์ ศรีไพโรจน์กุล

13

อาจารย์เอกราช สุวรรณ
รัตน์

14

อ.เจษฎา ทองขาว

เอกสารประกอบคาสอนรายวิชา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล : การจัดสรรสัญชาติ
หนังสือหลักกฎหมายภาษีอากร (ตาม
ประมวลรัษฎากร)
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
เอกสารประกอบการสอนวิชาพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลา
การ

10 มกราคม 2561

สอน
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน

สานักพิมพ์นิติธรรม
โรงพิมพ์/ ตุลาคม 2560
-

ใช้ประกอบการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 1/2560
ใช้ประกอบการสอนภาคเรียนที่
2/2560

กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
คาประกัน จานอง จานา
คาอธิบายวิชาหลักกฎหมายมหาชน

สานักพิมพ์วิญญูชน

N/A

บทบาทของกฎหมายมหาชนกับการ
ปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

สานักพิมพ์นิติธรรม 2561

ใช้ประกอบการสอนภาคเรียนที่
2/2560/เตรียมขอผลงานทาง
วิชาการ
เตรียมขอผลงานทางวิชาการ

