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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 2559
สถานที่ทางาน
อาจารย์ ป ระจ า กลุ่ ม กฎหมายอาญาและกระบวนการยุ ติ ธ รรม คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี
การติดต่อ
คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี อ าเภอวาริ น ช าราบ จ.อุ บ ลราชธานี ,

E-Mail:

Apilaw01@gmail.com โทรศัพท์: 0896914387
 ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาความ รุ่นที่ 22 สภาทนายความ
- เนติบัณฑิยไทย (น.บ.ท) สมัยที่ 56
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม) สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 สาขาและวิชาที่สนใจ
- ระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพ ระเบียบวิจัยทางนิติศาสตร์และการเขียนบทความทางวิชาการ
-กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วิธีพิจารณาความอาญา ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา เช่น การ
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ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค 2561 เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น
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ให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในทางอาญา ความผิดอาญา
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น การทุจริต อาชญากรรมข้ามชาติ
 งานวิจัยระดับปริญญานิพนธ์
- วิทยานิพนธ์ เรื่อง เปรียบเทียบ แนวคิดในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาระหว่างกฎหมาย
ตราสามดวงกับกฎหมายไทยในปัจจุบัน (Title of Thesis: Comparative study of the concept and
rule of accepting evidence of the code of three great seals, 2010) (ระดับดี)
- ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
(Title of Dissertation: Problems of Extradition between Thailand and ASEAN Member
States, 2015) (ได้รับรางวัลชนะเลิศดุษฎีนิพนธ์ ในระดับ ดีเยี่ยม)
 ผลงานทางวิชาการ
1.งานวิจัย
- งานวิจัย เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าและส่งออกสินค้า
ชายแดนไทย-ลาว หัวหน้าโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
(สกว.) ประจาปีงบประมาณ 2553 (ฉบับสมบูรณ์)
- งานวิจัย เรื่อง การกระทาความผิด การกาหนดโทษ และการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนศึกษา
เปรียบเทียบประเทศไทยกับสปป.ลาว (Crime and Punishment and Children’s Protection Right:
Comparative Study Thailand with Laos) ประจาปี 2560
- งานวิจัย เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงาน ป.ป.ช จั งหวัด ในการ
รวบรวมพยานหลักฐานในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจาปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างดาเนินการ
บทความวิจัยและบทความวิชาการ
2. บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ (พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือได้รับการยอมรับใน
สาขานิติศาสตร์)
- บทความทางวิชาการ เรื่อง การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไทย-ลาว ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มอบ.ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553 ม.อุบลราชธานี
- บทความทางวิชาการ เรื่อง อาเซียน-ไทยกับความผิดทางการเมือง ตีพิมพ์ในวารสาร มนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2554)
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- บทความทางวิชาการ เรื่อง การส่งคนชาติข้ามแดน ไทย-ลาว ตีพิมพ์ใน วารสารจุลนิติ สานักงาน
เลขาธิการ วุฒิสภา ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 (2554)
- การนาเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ปัญ หาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
นาเข้าและส่งออกสินค้าชายแดนไทย-ลาว ตีพิมพ์ใน Proceeding การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันที่ 9 กันยายน 2554
- บทความทางวิชาการ เรื่อง ข้อสันนิษฐานในกฎหมายอาญา ตีพิมพ์ใน วารสารอัยการ สานักงาน
อัยการสูงสุด ปีที่ 24 ฉบับที่ 260 (กรกฎาคม-กันยายน 2554)
- บทความทางวิชาการ เรื่อง “BB GUN” กับ “อาวุธปืน” “สิ่งเทียมอาวุธปืน” และข้อควรระวัง
ตีพิมพ์วารสารกระบวนการยุติธรรม เล่มที่ 1 ปีที่ 3 2553 สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- บทความทางวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบความจริงกับความเป็นกลางของศาลในคดีอาญา ตีพิมพ์
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบ.
- บทความดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน กรณี การส่งคนชาติ คนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ ในประเทศ ตีพิมพ์ใน
วารสารลุ่มน้าโขง Vol.12 No.1 January-April 2016
- บทความดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน กรณี โทษประหารชีวิต ความผิดทางการเมือง ตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ปี 8 เล่มที่ 3
(กันยายน – ธันวาคม 2557)
- การนาเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง ประเทศ กับ
กฎหมายภายในว่าด้วยสิทธิและความรับผิดทางอาญาระหว่างประเทศ ไทยกับสปป.ลาว,
Proceeding

การประชุ ม นิ ติ ศ าสตร์แ ห่ ง ชาติ นิ ติ พั ฒ น์ –

ตีพิมพ์ใน

ธรรมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 1 คณะนิ ติ ศ าสตร์

สถาบัณฑิตพั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร์ (NIDA) วันที่ 2 กุมภาพันธ์2559
- การนาเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง มาตรการหมายจับเดียว: ความเป็นไปได้ในประชาคม
อาเซียน, ตีพิมพ์ใน Proceeding การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวันที่ 24 มีนาคม 2560
- บทความทางวิชาการ เรื่อง สารวจสังคมผ่านเลนส์กฎหมายไทย, วารสารนิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, 2553
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- บทความทางวิชาการ เรื่อง วิชาชีพ...ควบคุม...จรรยาบรรณ, ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 3 ฉบับที่ 5, 2553
- บทความทางวิชาการ เรื่อง สนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับการพัฒนากฎหมายสยาม, ตีพิมพ์ในวารสาร
กฎหมาย (ฉบับพิเศษ) วันรพี 52, 2552 คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
- บทความทางวิชาการ เรื่อง ปรปักษ์ต่อชาติต่อแผ่นดินอย่างไร ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย (ฉบับ
พิเศษ) วันรพี 51, 2551 คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 รางวัลหรือทุนการศึกษา
-รางวัลนักวิจัยดีเด่ น ประเภทตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 2554 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555
- ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 25552556
- ได้รับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จากสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558
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- ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ผลการเรียนดีเด่น นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ. 2558
- ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวิทยานิพนธ์ ป.เอก ระดับ ดีเยี่ยม สาขา นิติศาสตร์ จากการประกวด
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์( NIDA)
ประจาปีก พ.ศ. 2559
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12 –
13 กรกฎาคม 2561 ภายใต้ หั วข้ อ วิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต (Research
Innovation for Quality of Life Improvement) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2561
 งานบริการวิชาการด้านอื่น ๆ
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขานิติศาสตร์
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลงานทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
- วิทยากร อาจารย์พิเศษ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

and

