
รายช่ือผลงานประเภทบทความวิจัย 
ของคณาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้นิพนธ ์ รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ระดับ แหล่งเผยแพร่   

ปี พ.ศ. 2560 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
1 กลุ่มชาติพันธ์ุชอง : วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี   เชษฐ์ณรัช  อรุชุน 

กนกวรรณ  อยูไ่สว 
ธนกร  ภิบาลรักษ ์
ฐิติรัตน์  อิทธิมีชัย   

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 11  และงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 8  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
วันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2560   
หน้า 192 202 

2 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมาย
กับการลักลอบค้าสตัว์ป่าระหว่างไทยและกัมพูชา   

ณัฏฐ์นรี  ศรีสมบูรณ์   
ณัชชา  เมืองสง 
ทวีชัย  สังขประสาท 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 11  และงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 8  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
วันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2560   
หน้า 229 - 234 

3 โครงการวิจัยปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบุรุกพื้นที่ป่า  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีปญัหาการบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว  
อ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี   

อดิศร  กุลวิทิต   
ปาจรีย์  สิงหส์ุวรรณ 
กุลปราณี  ศรีใย 
สมปอง  ทองมาดี 
ณัชชา  เมืองสง 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 11  และงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 8  
จัดโดย  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
วันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2560   
หน้า 116 - 124 

4 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดัการป่าชุมชน ศึกษาเฉพาะพื้นท่ี 
ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกฏู จังหวัดจันทบุรี     

กุลปราณี  ศรีใย   
ปาจรีย์  สิงหส์ุวรรณ 
อดิศร  กุลวิทิต 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 11  และงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 8  
จัดโดย  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
วันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2560   
หน้า 107 - 115 



5 ปัญหาทางกฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน ในต าบลลางชัน อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี     

ชินะกานต์  แสงอ านาจ   
มัลลิกา  พินิจจันทร ์
นิสิตา  เศรษฐาไชย 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 11  และงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 8  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
วันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2560   
หน้า 243 - 254 

ปี พ.ศ. 2561 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
1 การรับรูเ้กี่ยวกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานและความเสมอภาคทางการศึกษา

ส าหรับผู้พิการตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ศึกษาเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองจันทบุร ี

ชินะกานต์  แสงอ านาจ 
นิสิตา  เศรษฐาไชย 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9 เรือ่ง “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
        ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ในวันท่ี 18 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2561  
หน้า 1153 - 1163 

ปี พ.ศ. 2562 ประเภทวารสาร 
1 แนวทางการใช้กฎหมายเพื่อปกปอ้งภาวะโลกร้อนภายในคณะนติิศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
ฐิติรัตน์  อิทธิมีชัย 
ทรงพร  ประมาณ 
อาทิตยา  โภคสุทธ์ิ 

 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตรแ์ละการ
สื่อสาร   
ปีท่ี 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)  
หน้า 101 - 114 

 กฎระเบียบและการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กลุม่ประเทศก าลัง
พัฒนาทางเศรษฐกิจ: วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในประเทศไทย  

วิศิษศักดิ์ เนืองนอง  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ
 

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิน่  
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 
หน้า 71-93 

 Technology Transfer Vis-à-vis artificial Intelligence.  Visitsak Nueangnong  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

Sumedha Journal of Management 
Year 8 No.3 (July-September 2019) 
Page 399-407. 

 Abdulrahman Abdo Shawqi Subih.  
 

Visitsak Nueangnong  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

Indian and Egyptian criminal Justice 
systems with special reference to the 
courts structure. International Journal 
for Research in Law,  
Volume 4 Issue 3 (April 2019) 
page 98-111. 



ปี พ.ศ. 2562 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ชุมชนในการด าเนินกิจการสวนสตัว์

สาธารณะ กรณีศึกษา ช้างป่าในต าบลพวา  อ าเภอแก่งหางแมว  
จังหวัดจันทบุร ี

กุลปราณี  ศรีใย 
ณัชชา  ฮาเกมันน ์
ณัฏฐ์นรี  ศรีสมบูรณ ์
จันทร์จิรา  โขงค า 
สุฑามาศ  ศรีใย   

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย “วิจัยบูรณาการศาสตร์พัฒนาชาติ
ก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ครั้งท่ี 7  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 
ในวันท่ี 1 มีนาคม 2562  
หน้า 1142 - 1156 

3 ปัญหาการก าหนดเง่ือนไขและการเบิกสิทธิประโยชน์ชราภาพ  ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

อุลิช  ดิษฐปราณตี 
อาทิตยา  โภคสุทธ์ิ 
สุธีราภรณ์  แสงจันทร์ศร ี
วิศิษศักดิ์  เนืองนอง 
 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติวิจยัร าไพพรรณี ครั้งท่ี 13 “วิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการจดัการ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน”  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562  
หน้า 445 - 449 

4 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกีย่วกับ IPOA – IUU ที่มีผลกระทบตอ่การ
ท าประมงพ้ืนบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้าน ต าบลตะกาดเง้า 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

ชญานาภา ลมัยวงษ์ 
อาทิตยา  โภคสุทธ์ิ 
วิศิษศักดิ์  เนืองนอง 
อุลิช  ดิษฐปราณตี 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติวิจยัร าไพพรรณี ครั้งท่ี 13 “วิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการจดัการ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน”  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562  
หน้า 425 - 432 

5 LAND USE CHANGE DETECTION AND ITS IMPLICATION OF THA 
MAI AREAIN CHANTHABURI PROVINCE USING LANDSAT 8 
DATA 

Sasikarn Plaiklang 
Intareeya Sutthivanich 
Songporn Pramarn 
Kumpee Teeravech 
Patikom Thongjing 
Tobthong Chancharoen 
Suriporn Charungthanakij 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

Conference proceeding , The 40th 
Asian Conference on Remote Sensing 
(ACRS 2019) 
October 14-18, 2019 / Daejeon 
Convention Center(DCC), Daejeon, 
Korea (0.4) 

6 LAND USE MAPPING AND MONITORING INLAMCHIEGKRAI 
WATERSHED USING REMOTE SENSING DATA, NAKHON 
RATCHASIMA, THAILAND 

Intareeya Sutthivanich 
Sasikarn Plaiklang 
Udomvit Maneewan 
Suriporn Charungthanakij 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

Conference proceeding , The 40th 
Asian Conference on Remote Sensing 
(ACRS 2019) 



Songporn Pramarn October 14-18, 2019 / Daejeon 
Convention Center(DCC), Daejeon, 
Korea (0.4) 

ปี พ.ศ. 2563 ประเภทวารสาร 
1 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย  อาทิตยา  โภคสุทธ์ิ 

อุลิช  ดิษฐปราณตี 
วิศิษศักดิ์  เนืองนอง 
ชญานาภา ลมัยวงษ์ 
สุธีราภรณ์  แสงจันทร ์

 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ
 

วารสารสุทธิปริทัศน ์
ปีท่ี 34 ฉบับที่ 112 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
หน้า 180 - 198 

2 
 

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของนักศึกษา คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

อาทิตยา  โภคสุทธ์ิ 
อุลิช  ดิษฐปราณตี 

 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

วารสารศิลปศาสตร์ คณะศลิปะศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรังสติ 
ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
หน้า 51-64 

3 Abdulrahman Abdo Shawqi Hasan Subih and Hamood 
Mohd. Al-Hattami. 

Visitsak Nueangnong  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 
 ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 
 ระดับนานาชาต ิ

The 2020’s world deadliest pandemic: 
Corona Virus (COVID-19) and 
International Medical Law (IML). 
Cogent Social Sciences, Volume 6, 11 
September 2020. (Online). 

ปี พ.ศ. 2563 ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
4 
 

 

หลักวิชาชีพและการว่าความในศาล  อุลิช  ดิษฐปราณตี  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพ
พรรณี จันทบุรี.  
275 หน้า.  
อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 5  
มิถุนายน 2563.  

5 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล.  ชินะกานต์  แสงอ านาจ  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพ
พรรณี  
203 หน้า.  
อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 14 
สิงหาคม 2563. 

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม.  กุลปราณี  ศรีใย  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพ
พรรณี  
207 หน้า.  



อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 14 
สิงหาคม 2563 

ปี พ.ศ. 2563 ประเภทรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ 
7 การฝึกงานภายใต้ระบบสหกจิศึกษา  กรณีศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษา     

คณะนติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
ฐิติรัตน์  อิทธิมีชัย 
ทรงพร  ประมาณ 
วิศิษศักดิ์  เนืองนอง 

 ระดับชาติ  
 ระดับนานาชาต ิ

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งท่ี 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 
116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”  
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 
หน้า 111 - 115 

 


