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1.  ประวัติส่วนตัว 

 ชื่อ-นามสกุล  : รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ 

 สัญชาติ : ไทย 

 สถานที่เกิด : นครศรีธรรมราช 

ที่อยู่ปัจจุบัน : ส านักประสานงานกฎหมายและการใช้บังคับกฎหมายการค้า

ชายแดนไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร  

(สกว.) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค 

อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

 โทรศัพท์/โทรสาร : 083-580-5329, 045-353937 

 ความเชี่ยวชาญ : GMS Cross border, การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง, สถาบัน

 การเมืองลาว,  ระเบียบวิธีวิจัย  

                                กฎหมายแรงงาน, กฎหมายตั๋วเงิน, กฎหมายแพ่ง , มาตรฐานวินัย 

 

2. ประวัติการศึกษา  

  

คุณวุฒิ สาขา ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

เนติบัณฑิตไทย  พ.ศ. 2544 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บัณฑิตยสภา 

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพทนายความ 

 พ.ศ. 2542 สภาทนายความ 

นิติศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

3. ประสบการณ์ในการท างาน  

 

อาจารย์ประจ า 

1 พ.ย. 2545 –31 ธ.ค. 2549 : อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

ดุสิต 
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2 เม.ย. 2550 –31 ส.ค. 2550  : อาจารย์ประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

25 ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

อาจารย์พิเศษ และประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ 

พ.ศ. 2543 - 2545 : นิติกร กองบังคับคดีล้มละลายสถาบันการเงิน 56 แห่ง กรมบังคับ

คดี 

     กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

พ.ศ. 2548 - 2549 : อาจารย์พิเศษสาขาวิชา รปศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

พ.ศ. 2549 : อาจารย์พิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร

เกษม 

พ.ศ. 2552 – 2552 : อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุก 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ (ปริญญาตรี-ปริญญาโท) คณะนิติศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
พ.ศ. 2552 : ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการโทรคมนาคมฯ สภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน :     อนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิจัยไทยลาว, กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
พ.ศ.2558 : อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน :  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด  จังหวัดอุบลราชธาน ี
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัดด้านวินัย จังหวัด

อุบลราชธานี 
พ.ศ.2555-2559 : คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  
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  สภาทนายความแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน :  อนุกรรมการ กศจ. อุบลราชธานี 
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน :     อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
 
 

 

4. ประสบการณ์งานบริหาร  

 พ.ศ. 2552 – 2554 :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน :   ผู้ประสานงาน ชุดโครงการกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

การค้าชายแดนไทย-ลาว พื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร

, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

      พ.ศ. 2554 - 2555 :  ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2555 – 2559 :  รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

5.  ประวัติการฝึกอบรม(เฉพาะที่เกี่ยวกับ GMS) 

 - เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิจัยไทยลาว, เมืองวังเวียง, สปป.ลาว 

 -  เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิจัยไทยลาว, หลวงพระบาง, สปป.ลาว 

 -   เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิจัยไทยลาว, ชะอ า เพชรบุรี 

 -   เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิจัยไทยลาว, อุบลราชธานี 

 -   ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือพัฒนางานวิจัย ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย ณ ด่านสากลอุบลราชธานี 

ด่านสากลมุกดาหาร ด่านสากลแดนสวรรค์ ด่านสากลลาวบ่าว และท่าเรือดานัง 

 - ส ารวจเส้นทางสาย R9 ไทย-ลาว-เวียดนาม กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, พ.ศ. 2553 

 -   ส ารวจเส้นทางสาย R9 เวียดนาม-ลาว-ไทย กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2556 

 

6.  ประสบการณ์โครงการวิจัย   

  : โครงการพัฒนาโจทก์วิจัย เรื่อง กฎหมายกับการค้าชายแดน

ไทย-ลาว, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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  ต ำแหน่ง : นักวิจัย 

รับผิดชอบด้านการเก็บข้อมูลการผ่านแดนและพิธีการศุลกากร การ
จัดการด่านพรหมแดน การผ่านของ และผ่านคน โดยเฉพาะปัญหา
ด้านกฎหมายการอ านวยความสะดวก เพ่ือน าเอาข้อมูลที่ได้ไป
พัฒนาเป็นงานวิจัย จากโครงการดังกล่าวได้พัฒนาเป็นงานวิจัย
จ านวน ๕ โครงการ 
 

  : โครงการปัญหาทางกฎหมายในการน าสินค้าผ่านประเทศกรณี

ไทยลาว ศึกษากรณีไม้ และซากสัตว์, ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

  ต ำแหน่ง : หัวหน้ำโครงกำร 

รับผิดชอบด้านการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศว่า

ด้วยการผ่านแดน กฎ ระเบียบของอนุภูมิภาค และข้อตกลงทวิ

ภาคีไทย-ลาว รวมถึงกฎหมายภายในของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

กับการน าเข้า-ส่งออก-ผ่านแดน-ถ่ายล า รวมถึงการประสานงาน

กับอนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิจัยไทยลาว เพ่ือน าผลการศึกษา

ไปจัดท าเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศ    

 

  : โครงการปัญหาทางกฎหมายในการขนส่งสินค้าผ่านแดน: ปัญหา

การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง, ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย

แห่งชาติ 

  ต ำแหน่ง: หัวหน้ำโครงกำร 

รับผิดชอบด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย

การผ่านแดนตามเส้นทางการเส้นทางการขนส่ง  สิทธิการใช้

เส้นทางของรถไทยในต่างประเทศ และรถต่างประเทศในไทย 

รวมถึงการศึกษาถึงเขตปลอดภาษี เขตปลอดอากร และวิเคราะห์

ถึงปัญหาอุปสรรค์ทางกฎหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง 
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  : โครงการประสานงานการวิจัยชุด กฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมายการค้าชายแดนไทยลาว พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ

มุกดาหาร, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  ต ำแหน่ง: ผู้ประสำนงำน 

รับผิดชอบด้านการบริหารชุดโครงการ ซึ่งมีโครงการย่อยจ านวน ๖ 
โครงการ ช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด่านศุลกากร ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานต่างๆ ที่
ควบคุมสินค้าน าเข้า สินค้าส่งออก หรือสินค้าผ่านแดน เพ่ือ
รวบรวมผลการศึกษาในโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกทางด้านการค้าชายแดน เช่น การจัดท า Single Window 
Inspection,  Single Stop, One stop service แ ล ะ ปั ญ ห า
ทางด้านพิธีการศุลกากร  นอกจากนั้นยังมีโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การควบคุมสินค้าของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กฎหมายของกรมการค้า
ต่างประเทศ กรมป่าไม้ กรมสรรพสามิตร ฯลฯ เพ่ือน าผลการศึกษา
ไปเสนออนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิจัยไทยลาว เพ่ือน าไปจัดท า
เป็นนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 

  : โครงการสิทธิของประเทศไทยในการขนส่งสินค้าผ่านแดนลาวไป

ยังประเทศเวียดนาม, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ต ำแหน่ง : หัวหน้ำโครงกำร 
รับผิดชอบด้านการศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผ่านแดนประเทศ

ลาว ในประเด็นที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ 

และหน่วยงานเฉพาะที่ควบคุม หรือก ากัดสินค้า เพ่ือผ่านไปยัง

ประเทศเวียดนาม โดยศึกษาถึงความสมดุลในมิติของกฎหมาย

ระหว่างการอ านวยความสะดวก กับการควบคุมสินค้า  เพื่อน าเอา

ผลการศึกษาไปน าเสนอต่ออนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิจัยไทย

ลาว  

 

  : โครงการหนังสือชุดอาเซียนบวก 3, ศูนย์ดิเรก ชัยนาม คณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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  ต ำแหน่ง: ผู้เขียนหลัก เรื่อง สถำบันกำรเมืองในลำว  

รับผิดชอบการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเขียนต าราด้านสถาบันการเมือง
ลาว ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ สภาแห่งชาติ รัฐบาล พรรคประชาชน
ปฎิวัติลาว ระบบกระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน 
และนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศลาว 

  
  โครงการวิจั ยเรื่ อง การสวมหมวกกันน็อกของนักศึ กษา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา: พฤติกรรม และกฎหมาย 
  ต าแหน่ง: นักวิจัย 
  รับผิดชอบ รับผิดชอบออกแบบการวิจัย พิจารณาเครื่องมือวิจัย

ตั้งแต่แบบสอบถาม การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
SPSS  การอภิปรายผลจากการทบทวนวรรณกรรมด้านกฎหมาย 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ข้อแนะน าในการเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

      
     ความเข้มของเสียงและผลกระทบต่อชุมชนโรงเรียนมัธยมไกร
ภักดี 

วิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ: วิเคราะห์ผ่านกฎหมาย 
ต าแหน่ง: นักวิจัย 
รับผิดชอบ: ออกแบบโครงการวิจัย พิจารณาเครื่องมือ เก็บข้อมูล
ด้วยเครื่องวัดเสียง  การแจกแบบสอบถาม การวิเคราะห์เอกสาร 
เขียนสรุปและอภิปรายผล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

7. งานวิจัยท่ีจ้างผ่านโครงการที่ปรึกษา       

  : โครงการ  ศึกษารูปแบบการลงทุนที่ เหมาะสมในการใช้

เงินกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองสายใหม่, กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรม

ทางหลวง กระทรวงคมนาคม, ๒๕๕๖ 

  ต ำแหน่ง: ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย 

รับผิดชอบวิ เคราะห์ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวกับอ านาจการน า

เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการผ่านทางไปใช้ประโยชน์ว่าสามารถ
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น าไปใช้เพ่ือการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ได้หรือไม่ และถ้าก่อสร้าง

ได้จะก่อสร้างได้ด้วยวิธีไหน รวมตลอดจนถึงการน าเอาเงินไปใช้

เพ่ือการลงทุนในวิธีต่างๆ 

 

  : โครงการศึกษารูปแบบความเหมาะสมในการจ้างเอกชนบริหาร

จัดการระบบงานบริการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, กอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 

๒๕๕๖ 

  ต ำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชำญ/ ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย 

รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ว่ากฎหมายอนุญาตให้น าเอาเงินกองทุน

ค่าธรรมเนียมการผ่านทางไปใช้ประโยชน์ในการจ้างเอกชนมาจัดการ

ระบบการบริหารงานบนทางหลวงพิเศษได้หรือไม่ หากท าได้จะใช้

วิธีการตามระเบียบพัสดุอย่างไร และจะมีความรับผิดทางด้าน

กฎหมายแรงงานหรือไม่อย่างไร และสถานภาพของผู้ปฏิบัติงานกับ

ความรับผิดในฐานะเจ้าพนักงานจะเป็นอย่างไร  

 

 : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ส ารวจและออกแบบเบื้องต้นทาง
พิเศษเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม, ๒๕๕๖ 

  ต ำแหน่ง: ผู้เขียนหลัก  

  รับผิดชอบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านกฎหมาย และข้อเท็จจริง
ของการปฏิบัติงานบริเวณด่านพรมแดน รวมถึงด่านต่างๆ ของ
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการพิจารณาออกแบบการ
จัดการพ้ืนที่ร่วม CCA และ  SWI  

โครงการวิจัยทีจ่้างผ่านโครงการปรึกษาที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

โครงการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและ

การ 

ลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง และการเปรียบเทียบ

กฎหมาย 
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เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ, 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

  ต ำแหน่ง : หัวหน้ำโครงกำร 
     รับผิดชอบ :กำรท ำแบบสอบส ำรวจข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลเชิง

ปริมำณเพ่ือสังเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำร
พลเรือน กำรวิเครำะห์กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของ
ข้ำรำชกำรประเภทต่ำงๆ กำรสัมภำษณ์ กำรจัดประชุมสัมมนำ กำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ และกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ รวมถึงกำร
บริหำรโครงกำร 

      โครงการศึกษารูปแบบการทุจรติในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปท. เขต 
๓, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

 ต าแหน่ง คณะท างาน(นักวิจัย) 
 รับผิดชอบ : ออกแบบการวิจัย เขียนเค้าโครง วางแผนการเก็บข้อมูล

ด้วยเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ เก็บข้อมูล สรุปข้อมูล อภิปรายข้อมูล 
เขียนบทความวิชาการ 

   
 

8. ต ารา และเอกสารประกอบการสอน  

ต ารา  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋ว, จัดจ าหน่ายโดยส านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิต และ

ร้านซีเอ็ด (ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับดีมาก และ

มาตรฐานสูง), 2559 

ต ารา แรงงานสัมพันธ์  จัดพิมพ์โดยโครงการศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2548)  

ต ารา กฎหมายธุรกิจ  จัดพิมพ์โดยศูนย์พัฒนาต าราทางกฎหมาย  ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา (2549) (ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ต ารา กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แต่งร่วม)  จัดพิมพ์โดยศูนย์พัฒนาต าราทางกฎหมาย 

ต ารา เอกเทศสัญญา 2 (แต่งร่วม) จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

ต ารา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย , ศูนย์หนังสือและต าราทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี, 2551 (ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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ต ารา  แรงงานสัมพันธ์: นิติศาสตร์เพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดพิมพ์โดย ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (2549) 

เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายแรงงาน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) (2550) 

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเอกเทศสัญญา 1: ซื้อขาย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) (2550) 

ต ารา แนวทางการบ าบัดผู้เสพยาสูบ: นวัตกรรมหญ้าดอกขาว, คลินิกฟ้าใส วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ

การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559 (เป็นผู้แต่งร่วม) 

ต ารา กฎหมายแรงงาน.(อุบลราชธานี, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)(2561) 

 

9. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

บทความวิจัย เรื่อง  "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบนักศึกษามีส่วนร่วม: 

กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"   วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ม.อบ, ปีที่ 4 ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) 

บทความวิจัย เรื่อง “ความรับผิดและการหลุดพ้นของผู้สลักหลังตั๋ว สัญญาใช้เงิน” วารสารวิชาการ  ม .

อบ., ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2553) 

บทความวิจัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 วารสารรพี ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, 2551 

บทความเรื่อง "ปัญหาการใช้ตราประทับในเช็ค"  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อบ, ปีที่ 3 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) 

บทความเรื่อง "การสร้างเอกสารทางวิชาการกับปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ " วารสารศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2553) 

บทความเรื่อง "ปัญหาการคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดในตั๋วเงินจากมูลหนี้กู้ยืมเงิน" วารสารกฎหมาย

สุโขทัยธรรมาธิราช, ฉบับที่ 2 ปีที่ 22 (ธันวาคม 2553)  

บทความ เรื่อง “”การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอนทางนิติศาสตร์” วารสารศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 (กันยายน-  ธันวาคม 2552) 

บทความเรื่อง "ปัญหาการคุ้มครองสังคมจากการคิดดอกเบี้ยในตั๋วเงิน" วารสารมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ม.อบ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) 

บทความเรื่อง  "ปัญหาทางกฎหมายในการน าของผ่านแดนไทย-ลาว: ศึกษากรณีไม้และซากสัตว์"  

วารสาร TRF Forum , ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๓  
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บทความเรื่อง  “ตราสารเปลี่ยนมือ”  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 

2552. 

 บทความ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอนนิติศาสตร์” วารสารศึกษา

ทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 2  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม2552) 

บทความ เรื่อง “การห้ามใช้ตราประทับในเช็ค กับปัญหาความรับผิด ของผู้แทนนิติบุคคล” ดุลพห, ปีที่ 

ฉบับที่ (มิถุนายน  2554) 

บทความเรื่อง “วิทยานิพนธ์ทางนิติศาสตร์: กรอบเก่าทางวิชาการกับโครงการขยายหิ้งเก็บงาน,” วารสาร

กฎหมาย(ฉบับพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552 

บทความเรื่อง “หลักกฎหมายปิดปาก: joint Communiqué ฉบับนพดล ปัทมะ” วารสารนิติศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับวันรพี, 2553 

บทความวิชาการเรื่อง “หลักสุจริตในตราสารเปลี่ยนมือ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

บทความวิชาการเรื่อง “รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว: โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ มวลชน และการก ากับโดยพรรค

ประชาชนปฎิวัติ” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2559 

บทความทางวิชาการเรื่อง “อัยการประชาชนแห่ง สปป.ลาว: โครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าที่ และความ

เกี่ยวพันธ์กับองค์กรอ่ืน” วารสารวิชาการฉบับพิเศษแสดงมุฑิตาจิตอาจารย์สมบัติ วอทอง, คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559 

บทความวิชาการ เรื่อง “นโยบายและกฎหมายยาเสพติด ; สงครามยาเสพติดและการยุติสงคราม” 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2559 (ผู้เขียนร่วม)  

 

10. บทความที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การเขียนตอบข้อสอบ กฎหมาย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

(2550) คอลัมน์จุลสาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

บทความเรื่อง “หลัก The Accumulation of Secondary of Contract ในกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน”

วารสารรพี 50 ส านักวิชา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

บทความเรื่อง “วินัยในการท างาน” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

บทความเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการกับปัญหากฎหมาย ลิขสิทธิ์” ภูกามยาวนิวส์  
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สิทธิของลาวในการส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปประเทศที่สาม, ทัศนะ, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วัน
พฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2553  (จ านวน 2 ตอน) 

11. ผลงานวิชาการอ่ืนๆ  
 -วิดีทัศ การบรรยายวิชากฎหมายตั๋วเงิน 
 -หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซี่ยนบวกสาม (เขียน 1 เล่มในจ านวน 13 เล่ม เรื่อง สถาบัน
การเมอืงลาว), ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 
 
12. ผลงานที่เกี่ยวกับนักศึกษาและกิจกรรม 
 -ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา กีฬามหาวิทยาลัย “กันเกราเกมส์”  
 -อาจารย์ที่ปรึกษาในการพานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงานทั้ง ๔ ครั้ง ได้รับรางวัล
กลับมาทุกครั้ง โดยครั้งแรกได้ที่ ๒ ครั้งที่สองได้ที่ ๓ และครั้งที่สาม กับครั้งที่สี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 
11. ต ารา หรือหนังสือที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 


