
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การศกึษา 

นติศิาสตรดษุฎบีัณฑติ | สถาบันบณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์
นติศิาสตรมหาบัณฑติ | จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

Master of Science in Corrections and Criminal Justice | Chicago State University, U.S.A. 
เนตบิัณฑติไทย| ส านักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิัณฑติยสภา 
นติศิาสตรบัณฑติ | มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 

 

ผลงานวชิาการ / งานวจิยั  

 

บทความ 

• บทความวจัิย “การศกึษาแนวทางพัฒนากฎหมายส าหรับคนไรท้ีพ่ ึง่และพรบ.คุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ 
พ.ศ.2557”(วารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ฉบับที ่1, มค.-มยิ. 2559) 

• บทความวจัิย “แนวทางการพัฒนากฎหมายเพือ่คุม้ครองสทิธแิละสงเคราะหผ์ูพ้น้โทษในประเทศ
ไทย”(วารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ฉบับที ่2, กค.-ธค. 2559) 

• บทความวจัิย “การน าศาลยาเสพตดิมาปรับใชใ้นประเทศไทย” ในเอกสารประกอบการสมัมนา 
ศาลยตุธิรรมเชงิรกุ  สถาบันพัฒนาขา้ราชการฝ่ายตลุาการ ส านักงานศาลยตุธิรรม   กทม. (19 
เม.ย. 2560) 

• บทความวจัิย “การรบิทรัพยข์องผูก้ระท าผดิในคดยีาเสพตดิกับความเป็นธรรมและมนุษยธรรม” 
(วารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ฉบับที ่1, มค.-มยิ. 2561) 

• บทความทางวชิาการ “กฎหมายยาเสพตดิของประเทศโปรตเุกส: ตน้แบบความทา้ทายในการ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ” (วารสารนติพัิฒน์ สถาบันบณัฑติพัฒนาบรหิารศาสตร(์นดิา้) ฉบับที ่1, 
มค.-มยิ. 2563) 
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รองศาสตราจารย ์ดร.  

ศักดิช์ยั เลศิพานชิพันธุ ์



 

งานวจิยั  

1.การวจัิยประเมนิผลโครงการทดลองการประสานงานระหวา่งหน่วยงานหรอืทมีสหวชิาชพีในการ
สอบสวนและการดแูลชว่ยเหลอืเด็กทีถ่กูทารณุกรรม (CIDA, Canada) 2543 

2.การศกึษา รา่งมาตรฐานแหง่ชาตวิา่ดว้ยการปฏบิัตติอ่ผูก้ระท าผดิในชมุชน (สกว.) 2548 

3.การปฏบิัตติอ่เดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม (สสส.) 2548 

4.สถานการณ์ผูต้อ้งขังหญงิตัง้ครรภแ์ละเด็กตดิผูต้อ้งขังในเรอืนจ า/ทัณฑสถานของประเทศไทย 

(นักวจัิยรว่ม) (สสส.) 2548 

5.โครงการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนเพือ่พัฒนากระบวนการยตุธิรรม (นักวจัิยรว่ม) (สกธ.  
กระทรวงยตุธิรรม) 2548 

6.การศกึษาแนวทางพัฒนากฎหมายส าหรับคนไรท้ีพ่ ึง่ (กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย)์ 2550 

7.โครงการศกึษาเรือ่งกระบวนการใหค้ าปรกึษารายกลุม่เพือ่พัฒนาผูก้ระท าผดิเกีย่วกบัทรัพย ์: 

กรณีศกึษาผูต้อ้งขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กรมราชทัณฑ ์(กระทรวงยตุธิรรม) (ทีป่รกึษา) 2550 

8.การวจัิยการศกึษาแนวทางและความเป็นไปไดใ้นการน ามาตรการลงโทษระดับกลางมาใชเ้พือ่เป็น
มาตรการทางเลอืกแทนการจ าคกุในการลงโทษผู ้กระท าผดิในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของ
ไทย (กระทรวงยตุธิรรม) 2551 

9.การศกึษารปูแบบการคุม้ครองพทิักษ์สทิธผิูด้อ้ยโอกาสเฉพาะกลุม่ผูพ้น้โทษ (กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย)์ 2551 

10.โครงการวจัิย เรือ่งการศกึษาและพัฒนารปูแบบ แนวทาง ในการน ากระบวนการคุม้ครองและ
พทิักษ์สทิธผิูด้อ้ยโอกาส กลุม่ผูพ้น้โทษ ไปสูก่ารปฏบิัต ิ(กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย)์ 2553 

11.การตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่การคุม้ครองและพัฒนากลุม่เป้าหมายตามกฎหมายในภารกจิ

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย(์นักวจัิยรว่ม)  (กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย)์ 2553 

12.การศกึษาระเบยีบปฏบิตั-ิกฎหมาย-พระราชบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับสรุาและยาเสพตดิ ภายใต ้

โครงการ “พัฒนาระบบการดแูลผูม้ปัีญหาการดืม่สรุาในกระบวนการยตุธิรรม”พืน้ทีน่ ารอ่งจังหวัด
เชยีงใหมแ่ละจังหวัดล าพนู (ศนูยว์ชิาการสารเสพตดิภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และ สสส.) 2554 

13.รายงานการวจัิยโครงการน ารอ่งเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการขยายบทบาทและภารกจิงานยตุธิรรม

สูท่อ้งถิน่  (วทิยาลัยพัฒนาการปกครองทอ้งถิน่ สถาบันพระปกเกลา้) (ทีป่รกึษา) 2554 

14.โครงการวจัิยการสงัเคราะหว์รรณกรรมและงานวจัิยเกีย่วกับการปฏบิัตติอ่ผูต้อ้งขงัหญงิและเด็กตดิ
ผูต้อ้งขังในรอบ 7 ปี (พ.ศ. 2545-2551) (งานวจัิยภายใตโ้ครงการก าลังใจ ในพระด ารพิระเจา้หลาน
เธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา กระทรวงยตุธิรรม) 2554 

15.โครงการวจัิย เรือ่ง การปฏริปูกฎหมายสวัสดกิารสงัคม ( คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย) 2555 

16.โครงการศกึษากฎหมายยาเสพตดิในตา่งประเทศ: ศกึษาเฉพาะกรณี ประเทศญีปุ่่ น  ฝร่ังเศส  

สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมัน  โปรตเุกส  อังกฤษและสหรัฐอเมรกิา(งานวจัิยภายใตโ้ครงการก าลังใจ ใน
พระด ารพิระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา กระทรวงยตุธิรรม) 2556 

17.โครงการศกึษา เรือ่ง “การขับเคลือ่นกองทนุดา้นการพัฒนาสงัคมในประเทศไทย”  (นักวจัิยรว่ม)
(สสส)  2556           

18.โครงการวจัิย เรือ่ง “กฎหมายกลางวา่ดว้ยการจัดสวัสดกิารสงัคมของประเทศไทย”        

(คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย)  2557 
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19.โครงการวจัิย กฎหมาย ระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การด ารงชวีติของผูพ้น้โทษและผูไ้มม่สีถานะ

ทางทะเบยีนราษฎร   (กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย)์ 2557 

20.โครงการ การสรา้งทางเลอืกทีเ่หมาะสมดว้ยมาตรการไมค่มุขังกับผูต้อ้งขังหญงิ 

และการหลกีเลีย่งการใชโ้ทษจ าคกุ และการสรา้งความฉลาดรูท้างกฎหมาย ตามขอ้ก าหนดกรงุเทพฯ
(งานวจัิยภายใตโ้ครงการก าลังใจ ในพระด ารพิระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา กระทรวง

ยตุธิรรม) 2558 

21.โครงการ ตดิตามประเมนิผลโครงการน ารอ่งในการน าเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสม์าใชก้ับผูก้ระท าผดิ
ในระบบงานคมุประพฤต ิ(กระทรวงยตุธิรรม)  2558 

22.โครงการวจัิย เรือ่ง การจัดท าบญัชอีัตราโทษ ศกึษากรณีคดยีาเสพตดิ (งานวจัิยภายใตโ้ครงการ
ก าลังใจ ในพระด ารพิระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา กระทรวงยตุธิรรม) 2558 

23. โครงการศกึษาเรือ่ง  การรบิทรัพยส์นิของผูก้ระท าผดิในคดยีาเสพตดิกับความเป็นธรรมและ

มนุษยธรรม(ส านักกจิการในพระด ารพิระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา กระทรวงยตุธิรรม) 
2559 

24.โครงการวจัิย เรือ่ง การน าแนวทางศาลยาเสพตดิมาปรับใชใ้นประเทศไทย (ส านักกจิการในพระ
ด ารพิระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา  กระทรวงยตุธิรรม) 2560 

25.โครงการจัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายส าหรับประเทศไทยในการอนุวัตยิทุธศาสตรต์น้แบบและ

มาตรการในทางปฏบิัตขิองสหประชาชาตวิ่าดว้ยการขจัดความรนุแรงตอ่เด็ก 

ในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา(นักวจัิยรว่ม) (สถาบันการยตุธิรรมแหง่
ประเทศไทย) 2560  

26. โครงการวจัิยการส ารวจสถานการณ์เกีย่วกับการกระท าผดิซ ้าของผูต้อ้งขังทีผ่่านกจิกรรมโครงการ
ก าลังใจฯ (ส านักกจิการในพระด ารพิระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา  กระทรวงยตุธิรรม) 

2561 

27. โครงการวจัิยการท างานกับบรบิทแวดลอ้มเพือ่ศกึษาปัจจัยยบัยัง้ในการป้องกนัการกระท าผดิซ ้า
ของผูต้อ้งขังทีผ่่านกจิกรรมโครงการก าลังใจ (กองพัฒนานวัตกรรมการยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม) 

2562 

28. โครงการวจัิยการเตรยีมความพรอ้มกอ่นปลอ่ยและตดิตามดแูลภายหลังปลอ่ย(ส าหรับผูก้ระท า
ผดิ) (กองพัฒนานวัตกรรมการยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม) 2563 

 

 ความสนใจทางวชิาการ 

• กฎหมายอาญาและงานยตุธิรรมทางอาญา 

• อาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา 

• การป้องกันอาชญากรรม, การแกไ้ขฟ้ืนฟู

ผูก้ระท าผดิ 

 

 

 

 

 

 

 

• กฎหมายสวัสดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห ์

• กฎหมายดา้นเพศสถานะ 

• การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์
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อืน่ๆ  

(ปัจจุบนั) 

• คณะกรรมการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคม  

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

• คณะกรรมการก ากับดแูลทีป่รกึษากฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

(อดตี) 

• หัวหนา้ฝ่ายวชิาการและแผนงาน กรมคมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรม 
• ผูอ้ านวยการโครงการปรญิญาโทสาขาสงัคมสงเคราะหใ์นกระบวนการยตุธิรรม 

• ผูอ้ านวยการโครงการปรญิญาโทสาขาการบรหิารและนโยบายสวัสดกิารสงัคม  คณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์ (มธ. ศนูยล์ าปาง) 

• กรรมการบรหิารหลักสตูร ศลิปศาสตรบัณฑติ (สหวทิยาการทางสงัคมศาสตร ์มธ.ศนูยล์ าปาง) 

• บรรณาธกิารวารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

• รองคณบดฝ่ีายบรหิาร คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
• รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง 

 

 
………………………… 


