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ประวัติการศึกษา 
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2559  
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 
 นิติศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
 เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  2547 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ สำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งสภาทนายความ  2542 
   
ประสบการณ์การทำงาน  
พ.ศ. 2547 -   2552  กรรมการฝ่ายกฎหมาย  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2550  -  2552  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด 

พ.ศ. 2555 -  2557  ที่ปรึกษาอิสระ  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2555 –  2561   อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

พ.ศ. 2551 –  2554    กรรมการบริหาร สโมสรซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2556 –  2558    ผู้ช่วยเหลือกรรมการธุรกรรม  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2563  คณะกรรมการสอบสวนวินัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิชิต 
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พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน 
พ.ศ. 2563 -  ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารนิติปริทัศน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ  
พ.ศ. 2563 -  ปัจจุบัน  กรรมการพิจารณาความถูกต้องครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน    เลขาธิการ  สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน    ที่ปรึกษาคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน    อนุกรรมการศึกษาและพิจารณาแนวทางการนำการริบทรัพย์ตามมูลค่ามาใช้ในความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ  
พ.ศ. 2564 -  ปัจจุบัน  กรรมการสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
พ.ศ. 2565 -  ปัจจุบัน  อนุกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2565 -  ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินหลักสูตรและการจัดการการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประสบการณ์ด้านงานสอน (อาจารย์ประจำ) 
ระดับปริญญาเอก 

• วิชาสัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์  

ระดับปริญญาโท 
• วิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี ่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมใน

ประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ  
• วิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิดและหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง  
• วิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
• วิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  
• วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง  

 ระดับปริญญาตรี 
• วิชากฎหมายอาญา 2  
• วิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ 

ประสบการณ์ด้านงานสอน (อาจารย์พิเศษ) 
 ระดับปริญญาเอก 
  อาจารย์พิเศษ    มหาวิทายาลัยศรีปทุม   วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง 
  ผู้บรรยายร่วม มหาวิทยาลัยรังสิต  วิชากฎหมายอาญาข้ันสูง 
  ผู้บรรยายร่วม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
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  ระดับปริญญาโท  
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิชาสัญญาและละเมิดชั้นสูง  
  อาจารย์พิเศษ    มหาวิทายาลัยศรีปทุม   วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง 
  อาจารย์พิเศษ    มหาวิทายาลัยศรีปทุม   วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
  อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน 
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ 
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต  วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง 
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
  ผู้บรรยายร่วม  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กฎหมายดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน  
  ผู้บรรยายร่วม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
  ผู้บรรยายร่วม มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 ระดับปริญญาตรี    
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิชากฎหมายอาญาภาคความผิด 
  อาจารย์พิเศษ   มหาวิทยาลัยบูรพา        วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน 
  อาจารย์พิเศษ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      วิชาอาชญากรรมทางธุรกิจ 
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด   วิชาหลักกฎหมายแพ่ง  
  อาจารย์พิเศษ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี      วิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป 
   อาจารย์พิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  อาจารย์พิเศษ   วิทยาลัยทองสุข      วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  
  ผู้บรรยายร่วม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิวิชาอาชญากรรมทางธุรกิจ 
  ผู้บรรยายร่วม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
  หลักสูตรพิเศษ 
   ผู้บรรยายหลักสูตรอบรมสารวัตร     วิทยาลัยการตำรวจ  

  ผู้บรรยายหลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุน    สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 
ผู้บรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  บรรยาย ให ้หน ่ วยงานหลายแห ่ ง  อาทิ  

สำนักงาน บร ิหารและพัฒนาองค ์ความรู้  
(องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม องค์การตลาดเพื ่อเกษตรกร  
องค์การสะพานปลา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง จำกัด  
กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคม
ร ั ฐศาสตร ์ มหาว ิทยาล ั ย เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ฯลฯ  
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ประวัติการได้รับทุนหรือรางวัล  

- ได้รับรางวัลรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ “ระดับดี”  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 
2564 ของเครือข่ายวิจัยประชาชื่น  

- ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559   
- ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลระดับดี   

ผลงานที่เป็นหนังสือ   
1) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 7)  สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ. 2557 จำนวน 692  หนา้ 
2) ความรู้เกี่ยวกับสัญชาติของคนไทยในต่างประเทศ , สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2551 
3) กฎหมายควรรู้คู่ OTOP , สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ , 2551 

 
ตำรา/เอกสารประกอบการสอน 

1) สุพัตรา แผนวิชิต (2562) หน่วยที่ 5 เรื่อง การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  ใน
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 41719 กฎหมายกระบวนการยุต ิธรรมเกี ่ยวกับการควบคุมและ
ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข ้ามชาต ิท ี ่สำค ัญ, นนทบ ุร ี  : สาขาว ิชาน ิต ิศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2) สุพัตรา แผนวิชิต (2562) หน่วยที่ 6 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในเอกสารประกอบการ
สอนชุดวิชา 41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมใน
ประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ, นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3) สุพัตรา แผนวิชิต (2562) หน่วยที ่ 8  เรื ่อง ความผิดเกี ่ยวกับการค้ามนุษย์ ในเอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชา 41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี ่ยวกับการควบคุมและปราบปราม
อาชญากรรมในประเทศและข ้ามชาต ิท ี ่สำค ัญ,นนทบุรี  : สาขาว ิชาน ิต ิศาสตร ์  มหาว ิทยาลัย                         
สุโขทัยธรรมาธิราช 

4) สุพัตรา แผนวิชิต (2562) หน่วยที่ 12 เรื่อง การฟอกเงิน ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 
41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้าม
ชาติที่สำคัญ, นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5) สุพัตรา แผนวิชิต  และธนฤทธิ ์ โทวรรธนะ (2562)   หน่วยที ่ 10  เรื ่อง การค้าอาวุธ            
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 41719  กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี ่ยวกับการควบคุมและ
ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข ้ามชาต ิท ี ่สำค ัญ,  นนทบ ุรี  : สาขาว ิชาน ิต ิศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6) สุพัตรา แผนวิชิตและวีระพงษ์ บุญโญภาส  (2562) หน่วยที่ 1  เรื่อง ความหมาย ลักษณะของ
อาชญากรรมทางธุรกิจและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 41458 อาชญากรรม
ทางธุรกิจ, นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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7) สุพัตรา แผนวิชิต (2562) หน่วยที่ 3  เรื ่อง ความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ในเอกสาร
ประกอบการสอนช ุดว ิชา 41458 อาชญากรรมทางธ ุ รก ิจ ,  นนทบ ุร ี  : สาขาว ิชาน ิต ิศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

8) สุพัตรา แผนวิชิต (2562) หน่วยที ่ 5  เรื ่อง ความผิดเกี ่ยวกับเงินนอกระบบ ในเอกสาร
ประกอบการสอนช ุดว ิชา 41458 อาชญากรรมทางธ ุ รก ิจ ,  นนทบ ุร ี  : สาขาว ิชาน ิต ิศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

9) สุพัตรา แผนวิชิต (2562) หน่วยที่ 12 เรื่อง อาชญากรรมทางธุรกิจกับภาษีอากร ในเอกสาร
ประกอบการสอนช ุดว ิชา 41458 อาชญากรรมทางธ ุ รก ิจ ,  นนทบ ุร ี  : สาขาว ิชาน ิต ิศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

10) สุพัตรา แผนวิชิตและวีระพงษ์ บุญโญภาส  (2562) หน่วยที่ 15  เรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย
เพื ่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ  ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 41458 
อาชญากรรมทางธุรกิจ, นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
บทความวารสารนานาชาติ 

1)  Supatra Phanwichit. (2022). Enactment of Law on Coverage and Provision of  
Long-Term  Health  Services  for  Thailand's  Elderly. International  Journal  of  Crime,  
Law  and Social Issues  (e-ISSN: 2730-3691), 9 (1), 1-  9. https://doi.org/10.14456/ijclsi.2022.1. 

2)  Supatra Phanwichit.  (2021). Considerations  Relating  to  Administrative  
Execution under Law on Road Accident Victims Protection. Asian Political Science 
Review (e-ISSN: 2730-3624), 5(2), 33-39. https://doi.org/10.14456/apsr.2021.7 

3)  Kittisak Jermsittiparsert, Andi Luhur Prianto, Supatra Phanwichit, 
Watcharin  Joemsittiprasert, “ The Common Ground between International Trade 
Contracts and Foreign Investment Contracts in Indonesia”  ตีพิมพ์เผยแพร่ใน International 
Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 9, Issue 6,  December 2019  (หน้า 231 
– 242) ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ Scopus Q3  ISSN 2201-1323  ISSN 2201-1323 

4) Thanaporn Sriyakul , Kittisak Jermsittiparsert , Supatra Phanwichit , Andi Luhur 
Prianto . “Improving the perceived partnership synergy and sustainability through the 
social and political context in Indonesia : Business law compliance as a mediator”
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน International Journal of Innovation, Creativity and Change (หน้า 142 - 159) 
Volume 8, Issue 8, November 2019 ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ Scopus Q3  ISSN 2201-1323  
ISSN 2201-1323 

5) Samrieng Mekkriengkrai & Supatra Phanwichit,Protection for Financial Services 
Clients of Thai Financial Institutions , ต ีพ ิมพ ์ ใน International Journal of Crime, Law and 
Social Issues , (หน้า 81 – 89) , Vol. 6, No. 1, in June 2019. ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ ISSN: 
23510854  

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2730-3691
https://doi.org/10.14456/ijclsi.2022.1
https://doi.org/10.14456/apsr.2021.7
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6) Supatra Phanwichit,  Fintech and Causing Customers to Comply with Anti-
Money Laundering Law”,  ต ี พ ิ ม พ ์ ใ น  PSAKU International Journal of Interdisciplinary 
Research, Vol. 7, No. 2, December 2018.  ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ ISSN 2286-959X 

7) Supatra Phanwichit,  “Legal Execution in Accordance with Rulings of Foreign 
Courts among ASEAN Member Countries”, ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Crime, 
Law and Social Issues , Vol. 5, No. 1, in June 2018. ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ ISSN: 23510854 
 
บทความวารสารระดับชาติ 

1) สุพัตรา แผนวิชิต และวรรณวิภา เมืองถ้ำ , “การปฏิรูประบบจัดเก็บข้อมูลและการจำแนก
ประเภทอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย” ตีพิมพ์ใน 
วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (หน้า 209 – 234)    

2) สุพัตรา แผนวิชิต “การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ” ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (หน้า 17 – 47)  ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation 
Index (TCI) กลุ่ม 1 และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) 

3) สุพัตรา แผนวิชิตและสาธิตา วิมลคุณารักษ์ “การศึกษาและจัดทำร่างแก้ไขเพิ ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....” ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช , ปีที่ 31  ฉบับ
ที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2563. (หน้า 133 - 151)  ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index 
(TCI) กลุ่ม 2  ISSN 0857-9776  

4) สุพัตรา แผนวิชิต , “แนวทางพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเหย่ือหรือผู้เสียหาย
ในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี” ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มีนาคม , 2563 (หน้า 129 – 147)   ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal 
Citation Index (TCI) กลุ่ม 2 ISSN 0125-309 

5) สุพัตรา แผนวิชิต , “การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย
ฟอกเงิน” ตีพิมพ์ใน วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 37 ฉบับที่ 1  
มีนาคม, 2562 : 121 – 134 . ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ ่ม 2 ISSN 
0125-3093 

6) สุพัตรา แผนวิชิต  วีระพงษ์ บุญโญภาส และศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ  , “การนำหลักการแบ่งเฉลี่ย
ทรัพย์สิน (Asset Sharing)  มาใช้ในคดียาเสพติดของประเทศไทย” , วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับ
ที่ 1 ประจำปี 2562 เดือนมิถุนายน 2562 (หน้า 6 - 27) ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation 
Index (TCI) กลุ่ม 1 ISSN 0-857-6955 

7) สุพัตรา  แผนวิชิต  “การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการแอลกอฮอล์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 
” ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 36 ฉบับที่ 2  กันยายน , 
2561 : 251 – 265.  ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 2 ISSN 0125-309 
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8) สุพัตรา แผนวิชิต  “แนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ
องค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 36 ฉบับ
ที่ 1  มีนาคม , 2561 : 25-47. ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 2 ISSN 
0125-3093 

9) สำเรียง เมฆเกรียงไกรและสุพัตรา แผนวิชิต  “การตรากฎหมายเพื่อกำกับดูแลกิจการ
เชื้อเพลิงถ่านหินในประเทศไทย” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 35 
ฉบับที่ 2 กันยายน , 2560 : 101-123. ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 2 
ISSN 0125-3093 

10) สุพัตรา แผนวิชิต  “แชร์ลูกโซ่ : แนวโน้มการกระทำความผิดกับการบังคับใช้กฎหมาย” , 
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช , ปีที่ 29  ฉบับที่ 1  กันยายน 2560 -  มีนาคม 2561  

11) สุพัตรา แผนวิชิต  “การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความ
จริงเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย” , วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มีนาคม, 2560 : 115 – 128.  ฐานข้อมูลระดับชาติ 
Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 2 ISSN 0125-3093 

12) สุพัตรา แผนวิชิต  “การจัดตั้งศาลจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร”, วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กันยายน, 2559 : 75 – 86.  ฐานข้อมูลระดับชาติ 
Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 2 ISSN 0125-3093 

13) สุพัตรา แผนวิชิตและวีระพงษ์ บุญโญภาส “การติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการค้า
ผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” , วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มีนาคม , 2559 : 1 – 21. ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) 
กลุ่ม 2 ISSN 0125-3093 

14) สุพัตรา แผนวิชิต  “การนำหลักการริบทรัพย์ตามมูลค่ามาใช้ในคดีอาญาทางเศรษฐกิจและ
การเงิน” , วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 1  มีนาคม , 2559 
: 51 – 60.  ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 2 ISSN 0125-3093 

15) สุพัตรา แผนวิชิต และ วีระพงษ์ บุญโญภาส “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม”  วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 : 99-110. ISSN  0125-
2437 ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 1 

16) สุพัตรา แผนวิชิต และ วีระพงษ์ บุญโญภาส “แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีใน
สถานีตำรวจ” วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที ่7 ฉบับที ่2 , 2558  :  33-74 .  ISSN 1906-506x ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation 
Index (TCI) กลุ่ม 1 

17) สุพัตรา แผนวิชิต, “แนวโน้มและรูปแบบการฟอกเงินในขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ” 
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 33  ฉบับที่ 2 กันยายน , 2558 : 69 – 
79.  ฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่ม 2 ISSN 0125-3093 
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18) สุพัตรา แผนวิชิตและ วีระพงษ์ บุญโญภาส  “แนวทางในการพิจารณากฎหมายที ่มี
ผลกระทบต่อธุรกรรมการเงินของประเทศไทยกรณีการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558” ของสถาบันพระปกเกล้า 
 

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 

 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยกฎหมาย โดยเฉพาะ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ประกาศและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย รวม 20 ปี และทำหน้าที่ในการ
บริหารโครงการโดยการวางแผน ควบคุม ติดตามและดูแลการดําเนินโครงการวิจัยและการส่งมอบงานให้
เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบระยะเวลาตามงวดงานที่กำหนด 
วางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย และการจัดทำบัญชีรายรับ
รายจ่ายและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ รวมทั ้งการทำหน้าที ่ในการวางแผนการ
ดำเนินงานในแต่กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน  

 

ลำดับ ปีท่ีทำ
(พ.ศ.) 

ตำแหน่ง 
ในโครงการ 

ชื่องานวิจัย / โครงการ เจ้าของโครงการ 

1 2565 นักวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินการตามกฎหมายคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ
(ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
2 2565 หัวหน้าโครงการ ต ้นแบบกฎหมาย เพ ื ่ อป ้ องก ันและปราบปราม

อาชญากรรมแบบไร้ตัวตน  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

3 2565 หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

4 2565 นักวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

กองทุนประกันวนิาศภัย 

5 2565 นักวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิตระยะ           
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

กองทุนประกันชีวิต  

6 2565 นักวิจัย โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริม
ทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณ
เขาหลักถึงแหลมปะการัง ตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

กรมเจ้าท่า 

7 2565 
 

หัวหน้าโครงการ การปฏิรูประบบจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกประเภท
อาชญากรรมการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย  

กองทุนรัตนโกสนิทร์สมโภช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ลำดับ ปีท่ีทำ
(พ.ศ.) 

ตำแหน่ง 
ในโครงการ 

ชื่องานวิจัย / โครงการ เจ้าของโครงการ 

8 2564 หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มา
ใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) 
9 2564 

 
หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไข

เพิ่มเติมมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดพีิเศษ 

กองทุนรัตนโกสนิทร์สมโภช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

10 2564 นักวิจัยหลัก โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่าง
ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์การอนุญาตและ
กำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

11 2564 นักวิจัยหลัก โครงการศึกษาและวิจยัปัญหาการจัดทำประกันภัยภาค

บังคับของเจ้าของรถจักรยานยนต์ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
12 2563 นักวิจัยหลัก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน

สุขภาพด้วยการประกันภัย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

13 2563  
 

นักวิจัยหลัก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทาง
การเกษตร ปศุสัตว์และประมง ด้วยการประกันภัย  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
14 2563 นักวิจัย โครงการจัดทำผังนำ้ ลุ่มน้ำบางปะกง 

 
สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ 

15 2563 นักวิจัย โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มนำ้ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 

สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ 

16 2563 นักวิจัยหลัก แนวทางพัฒนากฎหมายเพื ่อคุ ้มครองและช่วยเหลือ
เหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) 
17 2563 นักวิจัยหลัก โ คร งกา รศ ึ กษาและจ ั ดทำ ร ่ า ง แก ้ ไ ข เพ ิ ่ ม เ ติ ม

พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. .... ภายใต้
โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบนัพระปกเกล้า 

18 2563 นักวิจัย 

 

โครงการสำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมด้าน

การแข่งขันในเชิงเนื้อหารายการ 

  

สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
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ลำดับ ปีท่ีทำ
(พ.ศ.) 

ตำแหน่ง 
ในโครงการ 

ชื่องานวิจัย / โครงการ เจ้าของโครงการ 

19 2563 นักวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบการประกอบกิจการโทรทัศน์
จ า ก ก า ร เ ป ล ี ่ ย น ผ ่ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Disruptive 
Technology) ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการ
จัดเก็บรายได้ของสำนักงาน กสทช.  

สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

20 2562 นักวิจัย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน (ภาคเหนือ)  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

21 2562 นักวิจัยหลัก โครงการจ้างที ่ปรึกษาเพื ่อทำการศึกษาวิจัยการนำ
หลักการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน (Asset Sharing) มาใช้ใน
คดียาเสพติดของประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ 

22 2561 รองหัวหน้า
โครงการ 

โครงการทบทวนแนวทางการเปลี่ยนสภาพองค์การสรุา
ให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

องค์การสุรา 
กรมสรรพสามิต 

23 2561 รองหัวหน้า
โครงการ 

แนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อดำเนินการกับ
ทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ 

สำนักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

24 2560 นักวิจัยหลัก การศึกษา ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่
ใช้ในการกำกับดูแลกิจการถ่านหินแบบบูรณาการ 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน 

25 2559 นักวิจัยหลัก การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศใน
เรื ่องทางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างกันในประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

สำนักงานอัยการสงูสุด 

26 2559 นักวิจัยหลัก การจัดตั้งศาลจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

27 2559 นักวิจัยหลัก การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาล
เกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับระหว่างประเทศและเพื่อรองรับการเป็นประเทศ
สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สถาบนัวิจัยรพีพัฒนศักดิ์  
สำนักงานศาลยุติธรรม 

 

28 2559 นักวิจัยหลัก การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมใน
การค้นหาความจริงเพื ่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

สถาบนัวิจัยรพีพัฒนศักดิ์  
สำนักงานศาลยุติธรรม 

 
29 2558 นักวิจัยหลัก การติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการค้าผู้หญิงและ

เด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย (TIJ) 
30 2558 นักวิจัยหลัก โครงการจ ัดทำข ้อกำหนดในการตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
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ลำดับ ปีท่ีทำ
(พ.ศ.) 

ตำแหน่ง 
ในโครงการ 

ชื่องานวิจัย / โครงการ เจ้าของโครงการ 

31 2558 นักวิจัยหลัก โครงการจ ัดทำข ้อกำหนดในการตรวจสอบและ
ประเม ินผลการปฏิบ ัต ิตามกฎหมายป้องก ันและ
ปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 
32 2558 นักวิจัยหลัก โครงการจัดทำแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ

ติดตามสำหรับผู้มีหนา้ที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

33 2558 นักวิจัยหลัก โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผ ู ้มีหน้าที ่รายงาน
ดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

34 2558 นักวิจัยหลัก โครงการจ ัดทำข ้อกำหนดในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน
ประเภทธนาคาร 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

35 2557 รองหัวหน้า
โครงการและ

ผู้จัดการโครงการ 

โครงการศึกษาปัญหาการบังคับใช้มาตรา 27 แห่ง 
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

36 2557 นักวิจัยหลัก โครงการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้านการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

37 2556 นักวิจัยหลัก โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้
มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ระยะที่ 2) 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

38 2556 รองหัวหน้า
โครงการ 

โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสน ับสน ุนการป ้องก ันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

สำนักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

39 2556 นักวิจัยหลัก โครงการในศึกษาการเพื่อจัดทำข้อเสนอในการยกร่าง
ประกาศที่ออกตามความในร่างกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้า 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
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ลำดับ ปีท่ีทำ
(พ.ศ.) 

ตำแหน่ง 
ในโครงการ 

ชื่องานวิจัย / โครงการ เจ้าของโครงการ 

40 2556 รองหัวหน้า
โครงการ 

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคดีในสถานีตำรวจ 

สำนักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

41 2556 นักวิจัยหลัก โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้
มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ระยะ 1) 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

42 2555 นักวิจัยหลัก โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลสถาบัน
การเง ินตามมาตรฐานสากลด้านการป ้องก ันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ระยะที่ 1)  

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

43 2555 นักวิจัยหลัก โครงการวิจัยการนำระบบไต่สวนมาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ 

สำนักงานอัยการสงูสุด 

44 2553 รองหัวหน้า
โครงการ 

โครงการศึกษาการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมาย
ให้รองรับมาตรฐานสากล  ด้านการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
พ.ศ. 2553 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

45 2553 คณะทำงาน โครงการซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527  

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลงั 
 

46 2553 นักวิจัย โครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบและแนวปฏิบัติ
เกี ่ยวกับเรื ่องร้องเรียนตามกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า 

กรมการค้าภายใน  
กระทรวงพาณิชย ์

 
47 2553 นักวิจัยหลักและ

ผู้จัดการโครงการ 
โครงการจัดทำร่างพระกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสุรา พ.ศ. 
… 

องค์การสุรา 
กรมสรรพสามิต 

48 2553 นักวิจัยหลักและ
ผู้จัดการโครงการ 

โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยน
สภาพองค์การสุราให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล 

องค์การสุรา 
กรมสรรพสามิต 

49 2553 นักวิจัยหลัก โครงการจัดทำลักษณะของสถาบันการเงินหรือผู้มี
หน้าที่รายงานการทำธุรกรรมแต่ละประเภทตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(Financial Industries and Reporting Entities  
Profiling) 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
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ลำดับ ปีท่ีทำ
(พ.ศ.) 

ตำแหน่ง 
ในโครงการ 

ชื่องานวิจัย / โครงการ เจ้าของโครงการ 

50 2553 นักวิจัยหลัก โครงการศึกษาวิจัยบทบาทและผลการดำเนินงานของ
พนักงานอัยการในการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา : ศึกษา
กรณ ี สภาพป ัญหาและแนวทา งแก ้ ไ ข  ( ใน เขต
กรุงเทพมหานคร)  

สำนักงานอัยการสงูสุด 

51 2552 นักวิจัยหลักและ
ผู้จัดการโครงการ 

โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่
กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระบวนยุติธรรม  

สำนักงานกิจการยุตธิรรม  
กระทรวงยุติธรรม 

52 2551 นักวิจัยหลัก โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและ
มาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 

สำนักงานกิจการยุตธิรรม  
กระทรวงยุติธรรม 

53 2551 นักวิจัยหลัก มาตรการการป้องกันการทุจริตแนวใหม่ ศึกษากรณี  
การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักงานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

54 2551 นักวิจัยหลักและ
ผู้จัดการโครงการ 

โครงการจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการปฏบิตัิ
ที ่เหมาะสมต่อพยานในระหว่างที ่พยานอยู ่ในความ
คุ้มครองของเจ้าหน้าที่ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยุติธรรม 

55 2551 นักวิจัยหลักและ
ผู้จัดการโครงการ 

โครงการจัดทำร่างกฎหมายเก่ียวกับแนวทางการปฏบิัติ
ที่เหมาะสมแก่พยานในชัน้พนักงานสอบสวน อัยการ
และศาล 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

56 2550 ผู้จัดการโครงการ โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายรองรับการให้
สัตยาบันอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

57 2550 นักวิจัยหลักและ
ผู้จัดการโครงการ 

โครงการพัฒนากฎหมาย ICT โดยการศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมการเผยแพร่สิ่งที่ไม่
เหมาะสมเป็นภัยบนอินเตอร์เน็ต   

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
58 2550 นักวิจัยหลัก โครงการวิจัยเร่ืองการยกฐานะศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด สำนักงานศาลยุติธรรม 
59 2549 นักวิจัยหลักและ

ผู้จัดการโครงการ 
โครงการศึกษาเพื่อวางระบบคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติราชการ  (ร่างกฎหมาย/กฎ ก.พ. 
เก่ียวกับการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล)  

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชพล
เรือน 

 
60 2549 นักวิจัยหลักและ

ผู้จัดการโครงการ 
โครงการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาและอุปสรรคด้าน
กฎหมายของการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

สำนักงานบริหารแปลงสินทรัพย์
เป็นทุน 

61 2549 นักวิจัยหลักและ
ผู้จัดการโครงการ 

โครงการศึกษาระบบการระงับข้อพิพาทนอกศาลของ
การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

สำนักงานบริหารแปลงสินทรัพย์
เป็นทุน 

62 2549 นักวิจัยหลัก โครงการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมเศรษฐกิจ
การเงิน 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลงั 
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ลำดับ ปีท่ีทำ
(พ.ศ.) 

ตำแหน่ง 
ในโครงการ 

ชื่องานวิจัย / โครงการ เจ้าของโครงการ 

63 2549 นักวิจัยหลัก โครงการศึกษารูปแบบการฟอกเงินในประเทศไทยจาก
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยประจำปี 2548 โดยระบบ
สารสนเทศ 

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 
64 2548 นักวิจัยหลัก 

 
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
ควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ( Supply ) คร้ังที่ 1  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ 

65 2547 นักวิจัย โครงการวิจัยเรื่องโทษทางอาญาที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสร ีภาพของประชาชนตามร ัฐธรรมน ูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  

สำนักงานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

66 2546 นักวิจัยหลัก โครงการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการระบบงานคุ้มครอง
พยานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม 

67 2546 นักวิจัยหลัก โครงการศึกษาวิจัยเรื ่องการเสริมสร้างมาตรการเพื่อ
ส ัมฤทธ ิผลในกระบวนการบ ังค ับใช ้กฎหมายของ
คณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 
 

68 2546 นักวิจัยหลัก โครงการวิจัยเร่ืองการลงโทษอย่างอื่นแทนการปรับ 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

69 2546 นักวิจัยหลัก โครงการพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะ 2) 

สถาบนักฎหมายอาญา  สำนักงาน
อัยการสูงสุด 

70 2545 นักวิจัยหลัก โครงการวิจัยเรื ่อง ระบบการตรวจสอบการทุจริตใน
สถาบันการเงิน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 
 

71 2547 นักวิจัย โครงการธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการ
ฟอกเงิน   

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

72 2557 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 

สำนักงาน ป.ป.ส. 

73 2557 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการจัดทำประมวลกฎหมายสารบัญญัต ิด ้าน            
ยาเสพติด 

สำนักงานกิจการยุตธิรรม  
กระทรวงยุติธรรม 

 


