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ประกาศนียบัตร 
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ประสบการณ์ท างาน 

ปี ต าแหน่งงาน 
2549-2552  อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี 
2550-2553  ผู้ปฏิบัติงานให้กับวุฒิสมาชิก ในกรรมาธิการด้านการศึกษาและแรงงาน 
2550-2553 อาจารย์พิเศษบรรยายร่วมรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย           

ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
2552-2556 อาจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์                                                    

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2557- 2560 กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์                                      

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2560-ปัจจุบัน กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ สภาทนายความแห่งประเทศไทย 
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 มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์ 
2561- ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



2561- 2562 คณะกรรมการประจ า (ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า)                          
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561-2562 คณะกรรมการประจ า (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ) 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลยับูรพา 

2561-ปัจจุบัน  คณะกรรมการกีฬาจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จังหวัดนนทบุรี  
2562-ปัจจุบัน  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กลุ่มคลินิก/วิทยาศาสตร์

สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลยับูรพา 
2562- ปัจจุบัน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
งานวิจัย (ภาษาไทย) 

ปี ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย) 
2554 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร

วุฒิบัตรภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนักกฎหมาย (ทุนวิจัย มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย) 
2554 ผลกระทบของการขยายสมาขิกภาพต่อมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างแรง 

งานในสหภาพยุโรป (ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์) 
2554 แนวคิดแห่งรัฐภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ: กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน 

(ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 
2560 การมีส่วนร่วมในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษารัฐประหาร พ.ศ.

2557 สู่การเลือกต้ัง พ.ศ. 2561 
(ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 

2561  การจัดการอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็น
ในภาคตะวันออก 
 (ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561) 

2561 การศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเพ่ือน าไปสู่การแบ่งแยกดินแดนในมิติทางการเมืองและ
กฎหมาย: กรณีศึกษาสกอตแลนด์และแคว้นคาตาโลเนีย 
(ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 

 
งานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)  

ปี  ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)  
2550  Problems and Prospects for the developement of protection   

against trafficking in children and women through ASEAN    
(Master degree dissertation)  

  2560 The role of referendum and non-referendum mechanisms for   
state-framing processes (PhD. Thesis)  

 
 
 



หนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาไทย)  
ปี หนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาไทย)   

2555 “ข้อสังเกตและค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีนักกฎหมายควรรู้” ตีพิมพ์ในวารสารบทบัณฑิตย์   
นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา เล่มท่ี 68 ตอน 3 กันยายน 2555 

2556 ความชอบด้วยกฎหมายของการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวต่อการเกิดขึ้นของรัฐใหม่ภายใต้  
กฎหมายระหว่างประเทศ" ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 
ธันวาคม 2555     

2558  ประชามติกับผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ:ศึกษากรณีควิเบกและไครเมีย ร่วมกับสกฤติ   
อิสริยานนท์ และ ธีระพงษ์ ภูริปาณิก  ตีพิมพ์ในวารสารการเมือง การปกครอง และกฎหมาย ปีท่ี  
7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558)    

2559  “เจตนารมณ์ของประชาชน: จากสกอตแลนด์ถึงเบรกซิท” ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับพิเศษ  
แด่อาจารย์สมบัติ วอทอง ผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี หน้า 193-204   

 2560  ข้อสังเกตบางประการต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติรา่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.   
2559 ร่วมกับสกฤติ อิสริยานนท์ และ ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 19 (มกราคม- มิถุนายน 2560)    

 2561  การสรา้งภาคีเครือข่าย: ชลบุรีสู่จังหวัดอันดับ 1 ใน 6 เมืองกีฬาไทย ร่วมกับ รัฐวัลย์ เฮงครา
วิทย์ ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับที ่2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2561) หน้า 75-88 
https://drive.google.com/file/d/1CScx08O9u7qNdLvSsDIWVNaszwDeKyiA/view  

2562 คู่มือการสอน (teaching notes) เอกสารค าสอน 67821559 กฎหมายลักษณะทรัพย์และท่ีดิน 
2563  พัฒนาการสิทธิของประชาชนในการก าหนดเจตจ านงของตนเองภายนอก: ความแตกต่างบนพื้นฐาน 

แนวคิดชาตินิยมและเสรีนิยมรพีับบลิกัน ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 32 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)  

2563 ต ารา “ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย” ส านักพิมพ์นิติธรรม กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ครั้งท่ี 3  
มีนาคม 2563 

 
หนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)  

ปี  หนังสือและบทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)  
 2550  Learning from the European Union economic integration approach:  

is it the right way of ASEAN economic cooperation? (รางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  

2562 Mutual Benefit Principle As Bilateral Basis of Indonesia With 
Thailand and Taiwan, co-author with Kadarudin, Husni Thamrin, 
and I-Ming Liao, 2 (1) March 2019 International Journal of Global 
Community, p. 33-52 

2563 A contributor in “Encyclopedia of public international law in Asia: 
Thailand” in the topic of “Republican liberal theory and Thai 
institutional system” forthcoming June 2020 

https://drive.google.com/file/d/1CScx08O9u7qNdLvSsDIWVNaszwDeKyiA/view


  
บริการวิชาการ 

ปี บริการวิชาการ (ภาษาไทย) 
2556 วิทยากรบรรยาย การสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กร อบต. บางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ  
2560 การประชุมชีแ้จงให้ความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้

และการจัดท าแผนแม่บทในการจัดตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพ่ือเป็นองค์การมหาชน (ผู้แทน
ฝ่ายวิชาการ) วันท่ี 25 กันยายน 2560 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพมหานคร 

2561  วิทยากรบรรยาย การใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี 

2562 โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาลมิตพ้ืินท่ี ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2562  วิทยากรบรรยายหลักสูตร “ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีต ารวจ” ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 
จังหวัดชลบุรี  

2562 วิทยากรบรรยาย “กฎหมายมหาชนส าหรับการบริหารการปกครองท้องท่ี”ตามโครงการความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ณ ศาลากลางจังหวัด
สกลนคร  

 
บริการวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 

ปี บริการวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 
2555 The Comparative Study on State Policy for the Contesting Area of Three 

Southern Provinces of Thailand and Aceh of Indonesia, presenter and 
co-author with Teerapong Puripanik, IAPA Annual Conference 2012 (12-
14 June 2012), University of Brawijaya, Malang Indonesia  

2558 How republican liberal theory can contribute self-determination 
practices? Southern Law PhD conference (1 May 2015) University of 
Portsmouth, United Kingdom 

2560  The role of referendum and non-referendum mechanisms for state-
framing processes Iredell annual conference (7 July 2017) Lancaster 
University, United Kingdom 

2561  Public political participation in transitional period: from coup d’etat 
2014 to the proposed election 2018, presenter and co-author with 
Sakrit Isariyanon and Teerapong Puripanik (12-13 March 2018) 
International Conference in law and political sciences Miami, the USA 

2561 Political Influence in the Preparation of Human Rights Regulations? The 
1st Awang Long School of Law International Conference 25-26 August 
2018 Samarinda, East Kalimantan, Indonesia  

 


