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เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กฎหมายอาญา
1
สถานะของปั จเจกชนในบริ บทกฎหมายระหว่าง
ประเทศสมัยใหม่
Law Enforcement for the Conservation of
Biodiversity of Songkhla Lake Basin

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทบัณฑิตย์
นิตยสารของเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์
ในการนําเสนอผลงานวิจยั ภายใต้โครงการประชุมสัมมนา
อ.จิรนันท์ เศษสาวารี
และนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครังที 10 ระหว่างวันที
อ.ศาสตรา แก้วแพง
8-12 พฤษภาคม 2557 ณ Mandalay Hill Resort Hotel
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และในประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครังที 24 ประจําปี 2557 “วิจยั
เพิมมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทย
ยังยืน” ระหว่างวันที 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุม
นานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม. สงขลานคริ นทร์
อ. ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์ สถานะทางกฎหมายกับ การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข อง ในประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครังที 24
อ.อานนท์ ศรี บุญโรจน์
ชุมชน
ประจําปี 2557 “วิจยั เพิมมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษา
อ.หทัยกาญจน์ กําเนิด
ก้าวไกล สังคมไทยยังยืน” ระหว่างวันที 21-24 พฤษภาคม
เพชร
2557 ณ หอประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา
ม. สงขลานคริ นทร์
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ผศ.ธนากร โกมลวานิช

ปั ญหาเกียวกับการจ่ายค่าเสี ยหายเบืองต้นตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 ในจังหวัดพัทลุง
ความเชือมันของประชาชนทีมีตอ่ การดําเนินงาน
ของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ครังที 4

2557

ผศ.กรกฎ ทองขะโชค

2557

ผศ.กรกฎ ทองขะโชค
อ.จันทราทิพย์ สุขมุ

อุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รับ
ความเสี ยหายด้านทรัพย์สินจากความรุ นแรงตาม
กฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557

ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์

Law Enforcement For Protection of Marine
Fishery Employee’s Right in Thailand

2557

ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์
อ.ศาสตรา แก้วแพง
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

การบังคับใช้กฎหมายเพือการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของลุ่มนําทะเลสาบ
สงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครังที 25 ประจําปี 2558

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Acceptance of Abstract for 11th International Conference
“Inter-University”
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Corporate Governance and Corporate
Disclosure and Transparency Lessons from the
Thai Financial Crisis of 1997
อ. ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์ สถานะทางกฎหมายกับการคุม้ ครองสิ ทธิของ
อ.อานนท์ ศรี บุญโรจน์
ชุมชน
อ.หทัยกาญจน์ กําเหนิด
เพชร
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา
อ.ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์ Government Policies on Retirement Savings in
Thailand
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International Journal of Business, Economics and Law

วารสารปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

This Conference was organized by
Valaya Alongkorn Rajabhat University under Royal
Patronage and was held in Bangkok
อ.อานนท์ ศรี บุญโรจน์
The Protection of Human Right for Persons with
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อ.เสาวณี ย ์ แก้วจุลกาญจน์ Disabilities to Accession the Optional Protocol The 2th Ratchasuda International Conference on Disability
to Convention on the Right of Persons with
2015
Disabilities in Thailand
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อ.เสาวณี ย ์ แก้วจุลกาญจน์ What Legal Measures should ASEAN Apply to
Help the Rohingya?
อ.เสาวณี ย ์ แก้วจุลกาญจน์ มาตรการทางกฎหมายในการขจัดปั ญหาการค้า
อ.อานนท์ ศรี บุญโรจน์
มนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง : ศึกษากรณี พนที
ื
จังหวัดสงขลา
อ.อานนท์ ศรี บุญโรจน์
สิ ทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อ.หทัยกาญจน์ กําเหนิด
ของผูพ้ ิการทางสติปัญญา
เพชร
อ.เจษฎา ทองขาว
“ประชาธิปไตย” ต้อง “เป็ นธรรม” (ะ)
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การนํากระบวนการออกเสี ยงประชามติมาใช้ใน
การแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญ
การเยียวยาความเสี ยหายทางจิตใจทีเกิดขึนต่อ
ทรัพย์สิน
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International journal of business, economics and law
(Issn 2289-1552)
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพือการวิจยั และพัฒนาคนพิการ

รัฐสภาสาร
รัฐสภาสาร
วารสารกฎหมาย (Law Journal) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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- โครงการวิจยั เรื อง วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้องค์กร
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา

2558

ผศ.กรกฎ ทองขะโชค

- โครงการวิจยั เรื อง ความเชือมันของประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีมีตอ่ การอํานวยความ
ยุติธรรม : ชันก่อนฟ้องคดีทงในกระบวนการ
ั
ยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ

ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริ มการวิจยั ในอุดมศึกษา
ครังที 4 “สร้างสรรค์วชิ าการ สื บสานกระบวนไทย งานวิจยั
ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
ในการประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครังที 6 ณ ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

16-17 กุมภาพันธ์
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ผศ.กรกฎ ทองขะโชค

- โครงการวิ จั ย เรื อง การมี ส่ วนร่ วมของ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครังที 26-29 พฤษภาคม
ประชาชนในการจั ด การป่ าต้ น นํ าในลุ่ ม นํ า 26 ประจําปี 2559 ในหัวข้อเรื อง บูรณาการงานวิจยั เพือสังคม
2559
ทะเลสาบสงขลา
ณ โรงแรมบุรีศรี ภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

0.20

2558

ผศ.กรกฎ ทองขะโชค

- บทความวิจยั เรื อง ความเชือมันของประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีมีตอ่ การอํานวยความ
ยุติธรรม : ชันก่อนฟ้องคดีทงในกระบวนการ
ั
ยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ

0.60

ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ปี ที 9 เล่มที 1

มกราคมเมษายน 2559
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ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์

- บทความวิจัย เรื อง การบังคับใช้กฎหมายเพือ
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของลูกจ้างภาคประมงทะเลใน
จังหวัดสงขลา

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ที 9 ฉบับที 1

2558

ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์

0.40

2558

ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์

- นํ า เสนอภาคบรรยาย เรื อง การบั ง คั บ ใช้ ทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที ระหว่างวันที 24กฎหมายเพือคุม้ ครองสิ ทธิของลูกจ้างภาคประมง
ยังยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครังที 5 ประจําปี 2558 ณ
25 ธันวาคม
ทะเลในจังหวัดสงขลา
โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัด
2558
ขอนแก่น
- นํา เสนอภาคบรรยาย เรื อง Law and The ทีประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครังที 12
Homestay Tourism Management in the area of เรื อง เครื อข่ายความรู ้เพือความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคม
Koh you in Songkhla Province
วัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย

2558

ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ์
อ.นฤมล ฐานิสโร
อ.จิรนันท์ ไชยบุปผา

- การนําเสนอภาคบรรยาย เรื อง Law and The
Homestay Tourism Management in the area of
Koh Yor in Songkhla Province

0.40

Program and Abstracts International Conference, Manila,
Republic of the Philippines
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อาจารย์เสาวณี ย ์
แก้วจุลกาญจน์

ชื องานวิจยั

แหล่ งตีพมิ พ์/เผยแพร่

- ได้รับการคัดเลือกให้ไปนําเสนอบทความทาง
ณ โรงแรมศุโกศล กรุ งเทพมหานคร ภายใต้การดําเนินการ
วิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ของสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ภายใต้ชือ “เครื อข่ายการศึกษาสิ ทธิมนุษยชนใน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้”
- บทความวิชาการเรื อง การเลื อ กกฎหมายต่ า ง วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที 44 ฉบับที
ประเทศบังคับแก่พินยั กรรม
4

ตีพมิ พ์/
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อ.อานนท์ ศรี บุญโรจน์
อ.เจษฎา ทองขาว

2558

อ.อานนท์ ศรี บุญโรจน์

- บทความวิชาการ เรื อง สิ ทธิของคนพิการในการ
ออกเสี ยงประชามติ ร่ างรั ฐธรรมนู ญตาม
พระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการออกเสี ย งประชามติ
ร่ างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

ในวารสารรัฐสภาสาร ปี ที 64 ฉบับที 7

เดือนกรกฎาคม
2559

2558

อ.อานนท์ ศรี บุญโรจน์

- ตํา ราทางวิ ช าการ วิ ช า กฎหมายประกัน ด้ว ย
บุคคลและทรัพย์ คําประกัน จํานอง จํานํา

สํานักพิมพ์วญ
ิ ูชน 2559

(พิมพ์ครังที 2
เมษายน 2559)

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจําและนักวิจยั
ปี การ
ศึกษา
2558

ชื อ-สกุล
ผศ.ธนากร โกมลวานิช

2558

อ.ศุภวีร์ เกลียงจันทร์

2558

อ.ศิริชยั กุมารจันทร์

2558

อ.ธีรยุทธ ปั กษา

ชื องานวิจยั

แหล่ งตีพมิ พ์/เผยแพร่

ตีพมิ พ์/
ค่ า
เผยแพร่
นําหนัก
26-29 พฤษภาคม 0.20
2559

บทความวิ จั ย เรื อง ระบบเปลี ยนคํา ต้น จาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ใน
เนื อความกฎหมาย โดยใช้แบบจําลองเวกเตอร์ หัวข้อ บูรณาการงานวิจยั เพือสังคม ครังที 29 ประจําปี 2559
สเปซ : กรณี ศึกษา ประมวลกฎหมายแพ่งและ
ณ โรงแรมบุรีศรี ภู บูติก อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พาณิ ชย์
บทความเรื อง "ปั ญหาบางประการในการรับ
วารสารบทบัณฑิตย์ เล่มที 74
3 ก.ค.-ก.ย. 2559
มรดกแทนที : กรณี บุคคลซึงจะเป็ นทายาทถึงแก่
ความตายพร้อมกันกับเจ้ามรดก"
- โครงการวิ จั ย เรื อง การมี ส่ วนร่ วมของ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครังที 26 26-29 พฤษภาคม
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุ่ม ประจําปี 2559 ในหัวข้อเรื อง บูรณาการงานวิจยั เพือสังคม ณ
2559
นํ า ท ะ เ ล ส า บ ส ง ข ล า
โรงแรมบุรีศรี ภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- บทความทางวิชาการ เรื อง การระงับข้อพิพาท
ในอุดมคติ : ย้อนมองอาเซียน

วารสารปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที 29 ฉบับที 1

เมษายนกันยายน 2559

0.25

0.20

0.60

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจําและนักวิจยั
ปี การ
ศึกษา
2558

ชื อ-สกุล

ชื องานวิจยั

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

- งานวิ จั ย ในหั ว ข้ อ เรื อง ความรุ นแรงใน
ครอบครัวในเขตพืนทีลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาฝั ง
ตะวันตก : ปั ญหาทางกฎหมาย

2558

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์

- งานวิจยั ในหัวข้อเรื อง มลพิษทางน้าและปั ญหา
อันเนืองมาจากกลินจากฟาร์มสุกรประเภท ค ใน
เขตพืนทีลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาฝังตะวันตก

แหล่ งตีพมิ พ์/เผยแพร่

ตีพมิ พ์/
เผยแพร่

ค่ า
นําหนัก

