
ชื่อภาษาไทย :  นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ 
ชื่อภาษาอังกฤษ : SIRISAK JUNGTHAWAN 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
67821759 กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ 
67832259 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 
67832659 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
67835259 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
67835359 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
67835459 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
67835559 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

 
ประวัติการศึกษา 

ปีการศึกษาที่จบ หลักสูตร (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษาที่จบ 
2545 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2546 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2550 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประกาศนียบัตร 

ปี ชื่อประกาศนียบัตร 
2546 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา

ทนายความ  
2547 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
2561 หลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยง (Mentor) เครือข่ายคลัสเตอร์ธุรกิจของ SME ภายใต้กิจกรรม

พัฒนารูปแบบธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการครบวงจร 

2562 หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” 
2563 หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่ง” 
2563 หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉพาะทาง” 
2563 “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโรงงานฉบับใหม่ : แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและกรณีศึกษา”  

 



ประสบการณ์ทำงาน 
ปี ตำแหน่งงาน 

2544 นักศึกษาฝึกงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (แผนกกฎหมาย)  
2545 นักศึกษาฝึกงาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

2545-2546 ทนายความฝึกหัดงาน บริษัท DEJ-UDOM & ASSOCIATES จำกัด 
2547-2548 ทนายความ บริษัท เอนก แอดโวเคต จำกัด 
2548-2550 ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยสอน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2550-2551 ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ดร.ศกัดา ธนิตกุล 
2552-2557 อาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
งานวิจัย (ภาษาไทย) 

ปี ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย) 
2556 รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

อย่างเป็นธรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย” (Legal Measures 
for the Fair Use of Intellectual Property Rights in Agricultural 
Biotechnology in Thailand) เสนอต่อ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, สิงหาคม 2556 โดยธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อรรัมภา ไวย
มุกข์ เอกพล ทรงประโคน สนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2559 ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือครอง
ที่ดินในพ้ืนที่ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว” (Legal Problem 
for Pedal Possession on Public Land Study on Wangsomboon Sub-
district, Wangsomboon District, Sa Kaew Province) 

2563 รัชนี แตงอ่อน และ ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดทางอาญา กรณีการนำภาพโป๊ของเหยื่อมาข่มขู่
หรือแก้แค้น (Revenge Porn) ในประเทศไทย” Legal Problem Concerning the 
Criminalization of Revenge Porn in Thailand 

 
งานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

ปี ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 



- - 
  
  

 
หนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาไทย) 

ปี หนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาไทย) 
2556 อรรัมภา ไวยมุกข์, ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร, เอกพล ทรงประโคน และศิริศักดิ์ จึง

ถาวรรณ. (2556). มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
เป็นธรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย. วารสาร การเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, 5(3), 149-180. 

2560 รัชนี แตงอ่อน, ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, เอกพล ทรงประโคน และประลอง ศิริภูล, การ
กระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยใช้ไซเบอร์เข้ามามีส่วนในการกระทำความผิดใน
ประเทศออสเตรเลีย : กรณีศึกษาสำหรับประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย, 10(1), 67-85 

2563 ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินในพื้นท่ีตำบลวัง
สมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว” Legal Problem for Pedal 
Possession on Public Land Study on Wangsomboon Sub-district, 
Wangsomboon District, Sa Kaew Province วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, 12(2), 533-552 

 
หนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 

ปี หนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 
- - 
  
  

 
บริการวิชาการ (ภาษาไทย) 

ปี บริการวิชาการ (ภาษาไทย) 
2559 บริการวิชาการเก่ียวกับการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน ณ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
2559 โครงการบริการวิชาการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน : การส่งเสริมให้

ชุมชนจัดการตนเอง และโครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายต่อท่ีประชุมขององค์การ



บริหารส่วนตำบล" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

2559 โครงการบริการวิชาการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน : การส่งเสริมให้
ชุมชนจัดการตนเองและโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย" ณ ชุมชนตำบลพลงตาเอ่ียม 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

2559 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง "เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน : การส่งเสริมให้
ชุมชนจัดการตนเอง" ณ ชุมชนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

2560 โครงการบริการวิชาการ: การบริหารจัดการพื้นที่ทะเลชายฝั่งและน่านน้ำภายในเพ่ือ
การประมง จ.ตราด ณ ต.หนองคันทรง ต.ห้วงน้ำขาว ต.แหลมกลัด และ ต.เนินทราย 
จ.ตราด 

2561 เป็นวิทยากรอบรมแก่พนักงานบริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับ
การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 
2560 และกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืนๆ ในหัวข้อการป้องกันการแข่งขันทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรม ณ บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
บริการวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 

ปี บริการวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 
- - 
  
  

 


