
รายการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เรื่อง แนวปฏบิัติเก่ียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2562 
 

ลําดับ ชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย งบประมาณ เร่ิม สิ้นสุด สถานะ 

1 กนกลักษณ จุยมณี การใหออกจากมหาวิทยาลัย
เพราะเหตุอันมีมลทินหรือมัว
หมอง ศึกษากรณี พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

100,000 1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556 แลวเสร็จ 

2 กรกฎ  ทองขะโชค การบังคับใชกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดสงขลา 

100,000  1 เมษายน 2556  31 มีนาคม 2557 แลวเสร็จ 

3 ธานินทร  เงินถาวร เหตุจูงใจในการศึกษาตอของ
ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร 

ภาคสมทบ ปการศึกษา 2556 

22,000 3 มิถุนายน 2556 1 พฤศจิกายน 2556 แลวเสร็จ 

4 ธนากร โกมลวานิช ปญหาเกี่ยวกับการจาย
คาเสียหายเบ้ืองตนตามพรราช
บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 ในจังหวัดพัทลุง 

100,000 18 มิถุนายน 2556 17 มิถุนายน 2557 แลวเสร็จ 

5 อานนท ศรีบุญโรจน และ  
นฤมล ฐานิสโร 

การลมละลายขามชาติ : ศึกษา
กรณีรับรองและฟงคําพิพากษา
ศาลตางประเทศในคดีลมละลาย

ในกลุมประเทศอาเซียน 

100,000 20 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2557 แลวเสร็จ/เผยแพรแลว 

 

 

 



รายการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เรื่อง แนวปฏบิัติเก่ียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2562 
 
 

ลําดับ ชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย งบประมาณ เร่ิม สิ้นสุด สถานะ 

6 ศรุต จุยมณี และ  
ศาสตรา แกวแพง  

คดีปกครองกับการดําเนินการ
ทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย

หรือลูกจางมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ศึกษากรณี 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

100,000 20 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2557 แลวเสร็จ 

7 เสาวณีย แกวจุลกาญจน และ 
อานนท ศรีบุญโรจน 

มาตรการทางกฎหมายในการ
ขจัดปญหาการคามนุษยใน

อุตสาหกรรมประมง : ศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

92,800 20 สิงหาคม 2556 20 สิงหาคม 2557 แลวเสร็จ 

8 ศาสตรา  แกวแพง Corporate Governance and 
Corporate Disclosure and 

Transparency Lessons from the 
Thai Financial Crisis of 1997 

10,000 10 กรกฎาคม 2557 9 กรกฎาคม 2558 แลวเสร็จ 

9 กฤษฎา อภินวถาวรกุล กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

100,000 1 พฤศจิกายน 2557 30 กันยายน 2558 แลวเสร็จ 

10 ธีรยทธ ปกษา 

ธนากร โกมลวานิช 

วิสิษฐ เขาทอง 

ปญหาเกี่ยวกับการบังคับใช
พระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
ในจังหวัดสงขลา 

100,000 1 พฤษภาคม 2558 30 เมษายน 2559 แลวเสร็จ 

 
 
 



รายการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เรื่อง แนวปฏบิัติเก่ียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2562 
 
 

ลําดับ ชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย งบประมาณ เร่ิม สิ้นสุด สถานะ 

11 เสาวณีย แกวจุลกาญจน บทบาทของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติกับการ

เยียวยาเหยื่อผูไดรับผลกระทบ
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภายใตหลักการช้ีแนะวาดวย
ธุรกิจและสิทธิมนษุยชน ของ

องคการสหประชาชาติ 

50,000 1 เมษายน 2559 31 ธันวาคม 2559 แลวเสร็จ 

12 ธนากร  โกมลวานิช 

ปพนธีร  ธีระพันธ 
เอกราช สุวรรณรัตน 
ศิริชัย กุมารจันทร 
ภาณุวัฒน ปานแกว 

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตของคณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

50,000 20 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560 ยกเลิก 

13 ดุสิดา  แกวสมบูรณ ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

30,000 1 พฤศจิกายน 2559 30 เมษายน 2560 ขอยกเลิก / คืนทุน 

14 ธีรยุทธ ปกษา มาตรการทางกฎหมายในการ
คุมครองสิทธิผูตองขัง กรณี

เรือนจํากลางสงขลา 

91,520 1 เมษายน 2560 30 มีนาคม 2561 แลวเสร็จ 

15 ชาโลมา กองสวัสด์ิ แนวทางการพัฒนาความอยูดีมี
สุข และความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากรสังกัดคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

30,000 7 มิถุนายน 2560 6 มิถุนายน 2561 อยูระหวางดําเนินการ/ 
ขยายเวลาคร้ังที่ 2 ถึง 

4 มิถุนายน 2562 



 

รายการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน เรื่อง แนวปฏบิัติเก่ียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2562 
 

ลําดับ ชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย งบประมาณ เร่ิม สิ้นสุด สถานะ 

16 ศิริชัย กุมารจันทร 
กรกฎ ทองขะโชค 

วิลาสินี ธนพิทักษ 
ศุภวีร เกลี้ยงจันทร 
เอกราช สุวรรณรัตน 

ปญหาการบังคับใชกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาปู จังหวัดพัทลุง 

92,500 1 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2562 กําลังดําเนินการ 

17 ปพนธีร  ธีระพันธ 
ภาณุวัฒน ปานแกว 

การมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดูแลผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและ

เยาวชน 

60,000 1 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2562 กําลังดําเนินการ 

18 ภาณุวัฒน ปานแกว มาตรการทางกฎหมายในการ
จัดการทรัพยากรในเขตอุทยาน

แหงชาติโดยภาครัฐและ
ประชาชนผูครอบครองการทํา

ประโยชนบนท่ีดิน 

50,000 1 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2562 กําลังดําเนินการ 

19 วีระ  ชุมชวย 

ณัฐวุฒิ คงไข 
ณัฐวุฒิ ชัชวงษ 

ความสนใจศึกษาตอหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน

จังหวัดพัทลุง 

30,000 23 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2562 กําลังดําเนินการ 

20 ธานินทร เงินถาวร ปจจัยท่ีมีผลตอการพนสภาพ
นิสิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 
2557-2560 

30,000 1 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2562 กําลังดําเนินการ 



รายการสนับสนุนทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ลําดับ ชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย งบประมาณ เร่ิม สิ้นสุด สถานะ 

21 เพ็ญนภา ไพยศาล 

ธานินทร เงินถาวร 

วีระ  ชุมชวย 

การวิเคราะหตนทุนการผลิต
สาขาวิชานิติศาสตร คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปการศึกษา 2560 

30,000 1 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2562 กําลังดําเนินการ 

22 ณัฐวุฒิ คงไข 
ณัฐวุฒิ ชัชวงษ 

 

 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
สําเร็จการศึกษาของนิสิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

30,000 23 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2562 กําลังดําเนินการ 

23 ดุสิดา แกวสมบูรณ ระบบการนําองคกรโดยผูนํา
ระดับสูงเพ่ือการบริหารจัดการท่ี

เปนเลิศ(EdPEx) ของคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

30,000 1 กุมภาพันธ 2562 31 มกราคม 2563 กําลังดําเนินการ 

24 ศุภวีร  เกลี้ยงจันทร การตัดสินใจตอการทําสัญญา
ขายฝากของผูซื้อฝากตาม
พระราชบัญญัติคุมครอง

ประชาชนนารทําสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู

อาศัย พ.ศ.2562 

30,000 1 กรกฏาคม 2562 1 กรกฎาคม 2563 กําลังดําเนินการ 

25       
 


