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ประวัติ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  

Professor Dr.Surasak Likasitwatanakul 

วัน เดือน ปีเกิด ๒๕ ก.ค.๒๕๐๑ 
ต าแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เริ่มรับราชการ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ 
ต่ออายุราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมายอาญา และอาชญาวิทยา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การ
มหาชน)(สธท-TIJ) (องค์การมหาชน) 

กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑๑ (ธ.ค.๒๕๖๑-ปัจจุบัน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ก.ค.๒๕๕๙-
ปัจจุบัน) 

กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน)(พ.ค.๒๕๖๒-ปัจจุบัน) 

กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา   ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ประธานอนุกรรมการด้านศึกษา วิจัยและพัฒนากฎหมายและระบบงานกระบวนการ
ยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ(๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 

อนุกรรมการพิจารณาเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ ส านักงานกสทช. (ก.พ.๒๕๕๗-
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ปัจจุบัน) 
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., เหรียญจักรพรรดิมาลา, จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
รางวัล เข็มส านักงานศาลยุติธรรมส าหรับผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

รางวัลผลงานวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารงแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

รางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

สถานที่ท างาน   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  ท่าพระจันทร์  โทรศัพท์  ๐-๒๖๑๓-๒๑๕๐    โทรสาร  ๐-๒๒๒๔-๑๓๘๔ 
-  ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ ๐-๒๖๙๖-๕๑๙๕     โทรสาร  ๐-๒๖๙๖-๕๑๐๔ 

การศึกษา -ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
  จาก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๑(พ.ศ.๒๕๒๒) 

-เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ ๓๒ 
  จาก ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

-ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) 
 จาก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ปีการศึกษา ๒๕๒๗ 

-ปริญญาโท D.E.A.  (Sciences Criminelles-กฎหมายอาญา) 
 จาก  L’Université des Sciences Sociales de Toulouse  ประเทศฝรั่งเศส  
เมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๐ 

-ปริญญาเอก Doctorat en Droit (Mention Très Honorable-เกียรตินิยมดีมาก) 
จาก  L’Université des Sciences Sociales de Toulouse 
 ประเทศฝรั่งเศส  เมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๓ 

การอบรม -หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง-บ.ย.ส. รุ่นที่ ๘ ”   
 จากวิทยาลัยการยุติธรรม   ส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๗ 
-หลักสูตร“ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(หลักสูตรที่ ๒) ”       
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     
 พ.ศ. ๒๕๕๐  
-หลักสูตร“การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง-น.บ.ม.รุ่นที่ ๒๐”   
 จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   
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 พ.ศ.๒๕๕๑ 
-หลักสูตร  “การป้องกันราชอาณาจักร-ว.ป.อ. รุ่นที่ ๕๑ ”   
 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  พ.ศ.๒๕๕๑ 
-หลักสูตร“ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา”       
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     
 พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-หลักสูตร “หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง(นยปส.)” รุ่นที่ ๕ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สัญญา ธรรมศักดิ์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ประสบการณ์การท างาน
ใน ม.ธรรมศาสตร์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฎหมาย  ม.ธรรมศาสตร์(๑ มิ.ย.๒๕๕๐-๓๑ ต.ค.
๒๕๕๐)   

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ม.ธรรมศาสตร์(๑ พ.ย.๒๕๕๐-๓๑ พ.ค.๒๕๕๓)   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หน้าทีร่าชการพิเศษ -กรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.) (๑๖ ก.ค. ๒๕๕๓-๑๕ ก.ค.๒๕๕๕) 
-ประธานคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ คอป. 

ประสบการณ์ -กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทน
มหาวิทยาลัย (ก.พ.อ.) 

-กรรมการคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ข.) 

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

-กรรมผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุมประพฤติ 

การสอน -สอนและช านาญในสาขาวิชากฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา  
ทั้งระดับปริญญาตรี-โท ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในวิชาต่อไปนี้ 
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ชั้นปริญญาตรี 

(๑) กฎหมายอาญาภาคทั่วไป(วิชาบังคับ) 
(๒) กฎหมายอาญาภาคความผิด(วิชาบังคับ) 
(๓) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(วิชาบังคับ) 
(๔) กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ(วิชาเลือก) 
(๕) สัมมนากฎหมายอาญา(วิชาเลือก) 

ชั้นปริญญาโท 
(๖) ทฤษฎีกฎหมายอาญา(วิชาบังคับ) 
(๗) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง(วิชาบังคับ) 
(๘) ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา(วิชาบังคับ) 
(๙) สัมมนากฎหมาย สาขากฎหมายอาญา(วิชาบังคับ) 
(๑๐)  กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(วิชาเลือก) 
(๑๑) การบริหารงานยุติธรรม(วิชาเลือก) 

ชั้นปริญญาเอก 
(๑๒) ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 

และเป็นอาจารย์พิเศษที่ ม.แม่ฟ้าหลวง/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.พายัพ และ ม.กรุงเทพ 
-เป็นที่ปรึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท-เอก   
 ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และ ม.พายัพ 

สาขากฎหมายที่สนใจ -กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

วิทยากร -วิทยากรหลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 
  ส านักงานศาลยุติธรรม 
-วิทยากรหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๔-ปัจจุบัน (การอบรมปฐมนิเทศ) 
 ส านักงานศาลยุติธรรม 

-วิทยากรหลักสูตรอัยการจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ส านักงานอัยการสูงสุด 

-วิทยากรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)   
 ส านักงานศาลยุติธรรม 

 -วิทยากรหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงลึกแบบบูรณาการ/ 
 หลักสูตรหลักกระบวนการยุติธรรม 
 ส านักงานกิจการยุติธรรม   กระทรวงยุติธรรม 
-วิทยากรหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง-ยธก.  
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ส านักกิจการยุติธรรม-สกธ กระทรวงยุติธรรม 
-วิทยากรหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง-ยธส.  
ส านักกิจการยุติธรรม-สกธ กระทรวงยุติธรรม 
-วิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา     
 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน (ส.บ.ส.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
-วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
-วิทยากรหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการพัฒนามหาวิทยาลัล 
สถาบันคลังสมองของชาติ 

งานวิชาการเพื่อรับ
ปริญญา 

-วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  เรื่อง  “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล  :  
การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย” 

-วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)  เรื่อง  “LES  CAUSES  DE  
JUSTIFICATION  EN  DROIT  COMPARE  FRANCO  THAILANDAIS” 

-เอกสารวิจัยส่วนบุคคล  เรื่อง  “การน ารูปแบบการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมาพัฒนารูปแบบการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป” ตามหลักสูตร  
“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  รุ่นที่ ๘” วิทยาลัยการยุติธรรม   ส านักงาน
ศาลยุติธรรม 

-เอกสารวิจัยส่วนบุคคล  เรื่อง  “วัฒนธรรมเนติธรรมไทย : ศึกษาหลักความขัดแย้ง
กันในบทบาทหน้าที่(Incompatibility Principle in Thai Legal Culture)”
หลักสูตร  “การป้องกันราชอาณาจักร-ว.ป.อ. รุ่นที่ ๕๑ ”   จากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  พ.ศ.๒๕๕๑ 

จัดพิมพ์โดย ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล 
-ร.แลงกาต์ กับไทยศึกษา:รวมบทความแปลและบทความศึกษาผลงาน,   
 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  และกรรณิกา จรรย์แสง(บรรณาธิการ) 

หนังสือ 
จัดพิมพ์โดย ส านักพิมพ์
วิญญูชน 

-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง 
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา 

-ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรื่องมาตรา 
-ค าอธิบายการด าเนินคดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

-ค าอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  

-ค าอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา 
-บันทึกของ นายยอร์ช ปาดูซ์ (Georges PADOUX) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของ
รัฐบาลสยามเก่ียวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา รศ. ๑๒๗, (แปลและเรียบเรียง) 



๖ 

 
-ความรับผิดของผู้บริหารกิจการทางแพ่งและทางอาญา 
-ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา,(รวบรวมโดย ผศ.ดิเรก ควรสมาคม) 

-ค าอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
 ความอาญา (ฉบับที่ ๒๑)  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผลงานวิจัย -วิจัยเรื่อง “ ความยินยอมของผู้เสียหาย:ศึกษากรณีปลูกถ่ายอวัยวะ” 
 เสนอต่อ  คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

-วิจัยเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา  จ าเลย  และ 
 ผู้ต้องขัง ในประเทศไทย” 
 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  ส านักงานคณะกรรมการ  
 กฤษฎีกา  โดยร่วมกับ รศ.ณรงค์  ใจหาญ  และคณะ,พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-วิจัยเรื่อง  “การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน 
 ยุติธรรมทางอาญา” 
 เสนอต่อ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ในโครงการ  
 พัฒนางานวิจัยชุด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานยุติธรรมใน 
 ศตวรรษหน้า,พ.ศ. ๒๕๔๓ 

-วิจัยเรื่อง  “กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการ  
 ยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐาน  และพันธกรณีระหว่าง 
 ประเทศรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”   
 เสนอต่อ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม,พ.ศ.๒๕๔๗ 

-วิจัยเรื่อง  “โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลใน  
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”   
 เสนอต่อ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  และ กรม  
 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม ,พ.ศ.๒๕๕๐ 

-วิจัยเรื่อง  “โครงการวิจัยเรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล:   
 ศึกษาเพ่ือหาข้อเสนอทางนิติวิธีส าหรับประเทศไทย”  
 เสนอต่อ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ,พ.ศ.๒๕๕๑ 
-รายงานวิจัย “ La  Protection des Droits de l’homme dans la procédure 
pénale en Thaïlande”  
ใน โครงการวิจัยเรื่อง  Les  Juridictions  et  la Protection des libertés (au 
Cambodge en  France et  Thaïlande), Prof.Jean-Marie CROUZATIER 
หัวหน้าโครงการ, จัดพิมพ์โดย  Presse de l’Université des Sciences Sociales  
de Toulouse, ๑๙๙๕ 



๗ 

 
-โครงการจัดท ากรอบความร่วมมือการป้องกันอาชญากรรมอันอาจเกิดจากการถ่าย
โอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน (โครงการระยะท่ี ๑)  
เสนอต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม 

-โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการลงโทษหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน ศึกษา
กรณีคดียาเสพติดให้โทษ 
เสนอต่อ ส านักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม 
-โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล
และผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน” 
เสนอต่อ สถาบันกฎหมายอาญา ส านักงานอัยการสูงสุด 

-โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการจัดท าค าพยานของศาลยุติธรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่”  
เสนอต่อ สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ส านักงานศาลยุติธรรม 
-โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการก าหนดความผิดอาญา: ศึกษากรณีของประเทศ
ไทย” 
เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

บทความ 
 
 

-เรื่อง “บทบาทคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญากับการ
พัฒนากฎหมายอาญา” 
ใน หนังสือ รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติ
ไกรพจน์, พ.ศ.๒๕๖๓ 

-เรื่อง “ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง”  
ใน หนังสือ รัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์ รวมบทความวิชาการ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, พ.ศ.๒๕๖๒ 
-เรื่อง “การใช้ การตีความและการบัญญัติกฎหมาย: การคุ้มครองเด็กตามประมวล
กฎหมายอาญา” 
ใน หนังสือที่ระลึก ๖๐ ปี ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ พ.ศ.๒๕๖๑ 

-เรื่อง “โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางการลงโทษหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน 
ศึกษากรณีคดียาเสพติดให้โทษ” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๔๖  ฉบับที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๐,หน้า 

-เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติ
บุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๔๖  ฉบับที่  ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐,หน้า 



๘ 

 
-เรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการจัดท าค าพยานของศาลยุติธรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๔๖  ฉบับที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐,หน้า 

-เรื่อง “โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของไทย:พิจารณาจากประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๖๒” 
ใน หนังสือ ๖๕ ปี อาจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 

-เรื่อง “หลักสัดส่วนในการก าหนดโทษ” 
ใน หนังสือ รพี ปี ๒๕๕๗ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-เรื่อง “La Responsabilité Pénale des Personnes Morales en Droit Thaï” 
(ภาษาฝรั่งเศส)(หน้า ๙๙-๑๐๕) 
ใน L’adaptation des Systèmes Juridiques Thaïlandais et Français à la 
Mondialisation, Sous la Direction de Gilbert ORSONI et Alexis BUGADA, 
Presses Universitaires d’Aix-Marseilles 
-เรื่อง  “Cent ans de relations juridiques franco-thaÏes ” (ภาษาฝรั่งเศส)/”
๑๐๐ ปีความร่วมมือทางด้านกฎหมายไทย-ฝรั่งเศส”  
ใน La ThaÏlande: continuité du partenariat avec la France:Actes du 
colloque tenu en Sorbonne le ๑๘ septembre ๒๐๐๖ Publié par le 
Ministère de la Culture / หนังสือ สืบสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-
ฝรั่งเศส: รวมบทความสัมมนาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยปารีส IV (ซอร์บอนน์) 
๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์,หน้า ๑๒๗-๑๔๑(ภาษาฝรั่งเศส) 
และ หน้า ๓๖๓-๓๘๓(ภาษาไทย) 
-เรื่อง “หลักความขัดแย้งกันในบทบาทหน้าที่” 
ใน ยืนหยัดบนหลักนิติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ใน
โอกาส ๗๒ ปี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒,หน้า ๑๘๔-
๒๑๓ 
-เรื่อง “การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” 
ในวารสารบทบัณฑิตย์  เล่ม ๖๔  ตอน ๓ (ก.ย.๒๕๕๑),หน้า ๑๒-๕๙ 
-เรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล:ศึกษาเพ่ือหาข้อเสนอทางนิติวิธีส าหรับ
ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๓๘  ฉบับที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๒,หน้า ๗๑-๑๐๕ และ 
ใน วารสารวิชาการ รพี’๕๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว,หน้า ๘๕-๑๑๕ 
-เรื่อง “ความโปร่งใส และการตรวจสอบกระบวนยุติธรรมทางอาญาตามแนวทางใน



๙ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐” 
ในวารสารบทบัณฑิตย์  เล่ม ๕๔  ตอน ๔ (ธ.ค.๒๕๔๑),หนา้ ๕๖-๘๐ 

-บทความเรื่อง  “การดักฟังทางโทรศัพท์” 
ในรพีสาร ปีที่ ๔  ฉบับที่ ๑๔ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๓๙) ,หน้า ๓๔-๔๘ 

-เรื่อง  “กระบวนยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย:ปัญหาและข้อเสนอแนะบาง
ประการ” 
ในวารสารดุลพาห  ปีที่ ๔๓  เล่มที่ ๔ (ต.ค.-ธ.ค.๒๕๓๙),หนา้ ๓-๑๒ 
-เรื่อง  “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย” 
ในหนังสือ รวมบทความทางวิชาการเพ่ือเป็นอนุสรณ์แต่  ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัย
นาม  จัดพิมพ์โดย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
-เรื่อง  “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับค าพิพากษาฎีกาท่ี  ๓๔๔๖/๒๕๓๗ เรื่อง
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๒๕  ฉบับที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๓๘,หน้า ๒๖๐-๒๗๒ 

-บทความแนะน าหนังสือ “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ ศาสตราจารย์ ดร.
คณิต  ณ นคร” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๒๔  ฉบับที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๓๘ 
-เรื่อง  “ความรับผิดทางอาญของนิติบุคคล  :  การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบ
ทางนิติวิธีในประเทศซีวิลลอว์  และคอมมอนลอว์” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๒๕  ฉบับที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๓๘,หน้า ๖๘๔-๗๐๗ 

-บทความแนะน าหนังสือ  “ประมวลกฎหมายอาญา  ฉบับอ้างอิง  ของ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๒๔  ฉบับที่  ๓  กันยายน  ๒๕๓๗ 

-บทความแนะน าหนังสือ  “กฎหมายอาญา ภาค ๑ ของ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  
แสงอุทัย” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๒๔  ฉบับที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๓๗ 
-เรื่อง  “หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา”  (PRINCIPLE  DE  LA 
LEGALITE  CRIMINELLE)  
ในรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ  ๘๔  ปี  ศาสตราจารย์ จิตติ 
ติงศภัทิย์  จัดพิมพ์โดย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
-เรื่อง  “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล” 

 ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๒๓  ฉบับที่  ๓  กันยายน  ๒๕๓๖  และ 



๑๐ 

 
ในวารสารอัยการ ปีที่ ๑๙  ฉบับที่ ๒๒๑, ก.ค. ๒๕๓๙, หนา้ ๓๕-๕๗ 
-เรื่อง  “ตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกับการควบคุมกฎหมายอาญามิให้ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ” 
ในรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ  ๘๐  ปี  ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ 
ชัยนาม  จัดพิมพ์โดย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-บทความเรื่อง  “ข้อถกเถียงทางวิชาการเก่ียวกับเหตุยกเว้นโทษ” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๒๒  ฉบับที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๓๔ 
-เรื่อง  “ความยินยอมในการปลูกถ่ายอวัยวะ:ปัญหาทางกฎหมายและทางแก้ไข” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๒๑  ฉบับที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๓๔ 
-เรื่อง  “กฎหมายอาญาที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ ๒๐  ฉบับที่  ๓  กันยายน  ๒๕๓๓ 

-เรื่อง  “การพยายามกระท าความผิดที่เป็นไปไม่ได้แน่แท้ตามกฎหมายฝรั่งเศส” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ ๑๙  ฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๓๒  หนา้ ๕๐ – ๕๘ 

-เรื่อง  “บันทึกของนายยอร์ช  ปาดูซ์  (G.PADOUX)  เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย
ลักษณะอาญา  รศ. ๑๒๗” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ ๑๘  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๓๑  หนา้ ๑– ๓๘ 
-เรื่อง  “การกระท าโดยจ าเป็น  :  เหตุที่ผู้กระท ามีอ านาจกระท าได้ตามกฎหมาย
ฝรั่งเศส” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ ๑๗ ฉบับ ๓  พ.ศ.๒๕๓๐ หน้า ๑๔๓– ๑๕๓ 

-เรื่อง  “ฎีกาวิเคราะห์ : สิทธิดูแลครอบง าการจัดการของหุ้นส่วนจ ากัด 
ความรับผิด” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ ๑๔  ฉบับที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
-เรื่อง  “ฎีกาวิเคราะห์  :  คดีส าหรับนักเล่นหุ้น” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่  ๑๓  ฉบับที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
-เรื่อง  “ฎีกาวิเคราะห์ : ชาย (หญิง) แมงดา” 
ในวารสารนิติศาสตร์  ปีที่ ๑๓  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 


