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รวมผลงานทางวิชาการ รศ.ดิเรก ควรสมาคม
ผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท 2558 ข้อ 10.3.4
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับ ใน
ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ได้แก่
1. “นิติศาสตร์ไทย : บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์”
,วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กค-ธค.) 2558.
2. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ”,วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปีทึ่ 8 ฉบับที่ 2 (พย.) 2558.
3. “กฎหมาย ในมุมมองของพุทธศาสนา” วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่
15 (มค.-มิย.) 2558.
4. “หลักความเป็นสากล” วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พย.) 2557 ,
น.36 – 49.
5. “ปัญหาการขยายระยะเวลาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ,วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มค-กค.) 2557.น.45 – 66.
6. “มาตรการและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : กรณีศึกษา
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ . วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, 2556
7. “สมานฉัน ท์ ทบทวนความหมาย หลั กการ ขั้นตอนทางพุทธศาสนากับการระงับข้อพิพ าทใน
กฎหมาย”วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร .ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2554 ,น. 25 - 48 .
8. “นิติปรัชญาเรื่อง : อารยขัดขืน (Civil Disobedience) เปรียบเทียบกับหลักอหิงสาในพุทธศาสนา”
.วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (มค.-มย.) 2554
9. “นิ ติป รั ช ญาเรื่ อ ง : ทบทวนจริ ยธรรมในแง่ ความหมาย ที่มา หลั กการและความสั ม พั น ธ์ กั บ
กฎหมาย”.วารสารกระบวนการยุติธรรม .เล่มที่ 4 ปีที่ 3 (ตค.-ธค.) 2553 ,น. 5 - 20 .
10. “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” .วารสารกระบวนการยุติธรรม .เล่มที่
2 ปีที่ 2 (เมย.-มิย.) 2552
11. “การค้ า ชายแดนไทย-พม่ า ด้ า นอ าเภอแม่ ส ายจั ง หวั ด เชี ย งรายและแม่ ฮ่ อ งสอน”. วารสาร
มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (มค-มิย.) 2552.น.68-95.
12.“การศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติเรื่องการนาเข้า -ส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนไทยพม่าใน
จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน”.วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ฉบับพิเศษ
วันรพี) 2552,น.56-85.
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13. “กฎหมายสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน” วารสารวิ ช าการ APHEIT JOURNAL สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 13 ฉบับที1่ (พย.) 2549 น.13-24.
14 . “เทคนิคและวิธีการในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย” .วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มค.-มิย.) 2549 ,หน้า 55 -73
15. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการยกเว้นภาระภาษี (ตอนที่1) .วารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษี
อากร.ปีที่ 25 ฉบับที่ 292 (มค.) 2549, หน้า 111 -116 .
16. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการยกเว้นภาระภาษี (ตอนที่ 2) .วารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษี
อากร. ปีที่ 25 ฉบับที่ 293 (กพ.) 2549, หน้า 95 -102 .
17.“สาระของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับใหม่” .วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (ตค.) 2548 น.175-208.
ผลงานวิจัย
1. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ” . ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
พายัพ .ระยะเวลา 1 ปี ตุลาคม 2556 – 2557.
2. “มาตรการและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : กรณีศึกษา
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่” . ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ . ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ธันวาคม 2553 ถึง
ธันวาคม 2554
3. “การศึกษากฎหมายและแนวปฏิบั ติเรื่องการนาเข้า-ส่งออกสินค้าตาม แนวชายแดนไทย- พม่า ใน
จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2549”. ทุนอุดหนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2549 ถึง พฤษภาคม 2550
ผลงานอื่นๆ (หนังสือ ตารา)
1.หนังสือ: คาอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พิมพ์ครั้งที่ 2 : สานักพิมพ์วิญญูชน ,2558
2.หนังสือ : กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 3 : สานักพิมพ์วิญญูชน .กุมภาพันธ์ ,2558
3.หนังสือ : ถาม-ตอบกฎหมายมหาชน พิมพ์ครั้งที่ 3 : สานักพิมพ์วิญญูชน .กุมภาพันธ์ ,2558
4.ตารา : คาอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ 2 : สานักพิมพ์วิญญูชน .มกราคม ,2558
5. ตารา : นิติปรัชญา .พิมพ์ครั้งที่ 1 : สานักพิมพ์วิญญูชน .พฤศจิกายน ,2557
6. หนังสือ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ 9 : สานักพิมพ์วิญญูชน .สิงหาคม ,2557
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
๑๐.๓ ปริญญาโท
๑๐.๓.๑ อาจารย์ ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้ นั ต่ำปริ ญญำโทหรื อเทียบเท่ำ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริ ญญำ และเป็ นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์
ที่ ก ำหนดในกำรพิ จำรณำแต่ ง ตั้ง ให้บุ ค คลดำรงตำแหน่ ง ทำงวิช ำกำรอย่ำ งน้อย ๓ รำยกำร ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย ๑ รำยกำรต้องเป็ นผลงำนวิจยั
๑๐.๓.๒ อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร จำนวนอย่ำงน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริ ญญำเอกหรื อเทียบเท่ำ
หรื อขั้นต่ำปริ ญญำโทหรื อเทียบเท่ำที่มีต่ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ ส่ วนหนึ่ ง
ของกำรศึกษำเพื่อรับปริ ญญำ และเป็ นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย ๓ รำยกำร ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย ๑ รำยกำรต้องเป็ นผลงำนวิจยั
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กรณี ที่มีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ สำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรครบ
ตำมจำนวน หรื อมีจำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำ ๑๐ คน ทำงสถำบันอุดมศึกษำต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของ
อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรที่มีน้ นั ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำเป็ นรำยกรณี
๑๐.๓.๓ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑) อำจำรย์ที่ปรึ ก ษำวิทยำนิ พนธ์หลักและกำรค้นคว้ำอิส ระ ต้องเป็ นอำจำรย์ประจำหลักสู ตร มี
คุ ณวุฒิปริ ญญำเอกหรื อเทียบเท่ำ หรื อขั้นต่ำปริ ญญำโทหรื อเทียบเท่ำที่มีตำแหน่ งรองศำสตรำจำรย์ และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของกำรศึกษำเพื่อรับปริ ญญำ และเป็ นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
เผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย ๓
รำยกำร ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย ๑ รำยกำรต้องเป็ นผลงำนวิจยั
๒) อำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิ พนธ์ร่วม (ถ้ำมี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ร่ ว มที่ เ ป็ นอำจำรย์ป ระจำ ต้อ งมี คุ ณ วุฒิ แ ละผลงำนทำงวิช ำกำร
เช่นเดียวกับอำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิพนธ์หลัก
สำหรับอำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิ พนธ์ร่วมที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญำเอกหรื อ
เที ยบเท่ำ และมี ผลงำนทำงวิชำกำรที่ ได้รับกำรตี พิม พ์เผยแพร่ ในวำรสำรที่ มีชื่ ออยู่ในฐำนข้อมู ล ที่ เป็ นที่
ยอมรับในระดับชำติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรื อกำรค้นคว้ำอิสระ ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๐ เรื่ อง
กรณี ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่กำหนดข้ำงต้น ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภำยนอกจะต้องเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์ สูงเป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรื อกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ
๑๐.๓.๔. อาจารย์ ผ้ ูสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอำจำรย์ประจำหลักสู ตรและผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภำยนอกสถำบัน รวมไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๓ คน ทั้ง นี้ ประธำนกรรมกำรสอบต้อ งไม่ เ ป็ นอำจำรย์ที่ ป รึ กษำ
วิ ท ยำนิ พ นธ์ ห ลัก หรื อ อำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ร่ ว ม โดยอำจำรย์ผูส้ อบวิท ยำนิ พ นธ์ ต้อ งมี คุ ณ วุฒิ
คุณสมบัติ และผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้
๑) กรณี อำจำรย์ประจำหลักสู ตร ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญำเอกหรื อเทียบเท่ำ หรื อขั้นต่ำปริ ญญำโทหรื อ
เที ยบเท่ำที่ มีตำแหน่ งรองศำสตรำจำรย์ และมี ผลงำนทำงวิชำกำรที่ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของกำรศึ กษำเพื่ อ รั บ
ปริ ญญำ และเป็ นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่ งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย ๓ รำยกำร ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย ๑ รำยกำรต้อง
เป็ นผลงำนวิจยั
๒) กรณี ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญำเอกหรื อเทียบเท่ำ และ มีผลงำนทำงวิชำกำรที่
ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ ในวำรสำรที่มีชื่ออยูใ่ นฐำนข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชำติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรื อกำรค้นคว้ำอิสระ ไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๐ เรื่ อง
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กรณี ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่กำหนดข้ำงต้น ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภำยนอกจะต้องเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์ สูงเป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ หรื อกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ
๑๐.๓.๕ อาจารย์ ผ้ ูสอน ต้องเป็ นอำจำรย์ประจำหรื ออำจำรย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิข้ นั ต่ำปริ ญญำโทหรื อ
เที ย บเท่ ำ ในสำขำวิช ำนั้นหรื อสำขำวิช ำที่ สั ม พันธ์ ก ัน หรื อในสำขำวิช ำของรำยวิชำที่ ส อน และต้อ งมี
ประสบกำรณ์ดำ้ นกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของกำรศึกษำเพื่อรับปริ ญญำ และเป็ น
ผลงำนทำงวิชำกำรที่ ได้รับกำรเผยแพร่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำ
แหน่ง ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย ๑ รำยกำร ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
ทั้ง นี้ อำจำรย์พิ เศษต้องมี ชั่วโมงสอนไม่ เกิ นร้ อยละ ๕๐ ของรำยวิชำ โดยมี อำจำรย์ประจำเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบรำยวิชำนั้น

