รองศาสตราจารย์.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั
ตาแหน่งทางวิชาการ/ตาแหน่งงาน รองศาสตราจารย์ (ระดับ 9)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิชาเอก การบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่สาเร็จการศึกษา 2524
ระดับปริญญาโท
สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สาเร็จการศึกษา 2527
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. in Public Policy วิชาเอก Public Governance
George Mason University, USA ปีที่สาเร็จการศึกษา 2547
คุณวุฒอิ ื่น
2552- ปัจจุบัน กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรรมการชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
2553- 2555 กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 – ปัจจุบัน

International Editorial Advisory Board Member, The South Asian
Society of Criminology and Victimology (SASCV), The International
Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS)

2551 - ปัจจุบัน Editorial Board Member, Crime punishment and the law (An international journal)

2

ความเชีย่ วชาญพิเศษ
- นโยบายด้านอาชญาวิทยา (การทุจริตประพฤติมิชอบ, ยาเสพติด เป็นต้น)
- การประเมินผลนโยบาย หลักสูตรด้านกระบวนการยุติธรรม การวิเคราะห์นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม
- การลงโทษและกระบวนการยุติธรรม
- ความรุนแรง
- สิทธิพยาน สิทธิเหยื่ออาชญากรรม สิทธิมนุษยชน
ประวัตกิ ารทางาน
2554-ปัจจุบนั

รองศาสตราจารย์ ประจา หลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาอาชญาวิทยาฯ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2554 ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาฯ (หลักสูตรพิเศษ)
2548-2553
ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2535-2557

อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

2528-2535

พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

สถานทีท่ างานปัจจุบนั
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-800-2840-50 ต่อ 1255 โทรสาร 02-4419324
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-135-6706

E-mail srisombat.cho@mahidol.ac.th,srisom88@yahoo.com

ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
จานวน 14 หน้า
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บ้านเลขที่ 21/305 ซอย 15/4 หมู่บ้านลดาวัลย์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรสาร 662-888-7162

ผลงานทางวิชาการ
ตารา (Books and Chapters)
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และนิตยา สาเร็จผล (๒๕๕๙). จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน.
นครปฐม: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และสัญญา เนียมประดิษฐ์. (๒๕๕๙). คูม่ อื เครือข่าย ป.ป.ท. ภาค
ประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด นิตยา สาเร็จผล สัญญา เนียมประดิษฐ์ ทองใหญ่ อัยยะวรากูลและสุขุมพงษ์
ชาญนุวงศ์. (2556). บทวิเคราะห์ขอ้ มูล สถานการณ์และเขื่อมโยงเพือ่ วางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2557-2561). กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั . (2554). ตารา เรือ่ ง นโยบายการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย. คณะ
มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร:พุ่มทอง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อัณณพ ชูบารุงและ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. (2538). ว่าด้วยเหยือ่ อาชญากรรม. โรงพิมพ์สาธารณ
สุขอาเชียน: นครปฐม.

บทความ
จานวน 14 หน้า
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ผลงานตีพมิ พ์บทความวารสารภาษาไทย
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั และทองใหญ่ อัยยะวรากูล. (2016). แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทาผิดของ ประเทศไทย. วารสาร
กระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System). ปีที่ 8 เล่ม 3 กันยายน-ธันวาคม 2558. ISSN 19063253. Pp.
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั และนิตยาสาเร็จผล (255 ). ปัญหาการนาผลงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติของ
หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม. วารสารกระบวนการยุติธรรม
ประเทือง ธนิยผล ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ. พิมพ์ใจ สระทองอุ่น ดล บุนนาค (2551). การสืบค้นแนวคิด
เกี่ยวกับการกาหนดอายุความทางอาญาในบริบทสังคมไทย. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง 11 (พิเศษ 2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 92105
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั และคณะ (2548) “โครงการวิจัยผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545”. วารสารบทบัณฑิตย์ของเนติบณ
ั ฑิตยสภา: เล่มที่ 61 ตอน 4
ธันวาคม 2548. หน้า 41-79.
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั ; พันตารวจโทหญิงเอมอร ไชยบัวแดง; ร้อยตารวจเอกหญิงสุวนีย์ แสวงผล, นาง
อัจฉรา ปรียาจิตต์.
(2550). “ปัญหาอายุความของ ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542” วารสารบท
บัณฑิต ของเนติบณ
ั ฑิตยสภา เล่มที่ 63 ตอน 2 เดือน มิถุนายน (มิ.ย.2550) 95-118.
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั , สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ จวน ไชยสุวรรณ นภ กาญจนกันติ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
นครปฐม” วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม- ธันวาคม
2548: 170-188.

เขตจังหวัด

ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั และคณะ (2547). การกาหนดสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเขตจังหวัด นครปฐม การประชุมวิชาการ
ประจาปี เรือ่ ง ปฏิรปู สังคมไทย มุมมองทางสังคมศาสตร์ ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (หน้า 88-99).

ผลงานตีพมิ พ์บทความวารสารตีพมิ พ์ภาษาอังกฤษ Scholarly Journal Articles
Chokprajakchat, Srisombat; Werapong Boonyobhas, Suree Kanjanawong, Rachada Dhnadirek, and
Prapon Sahapattana. (2015). Police Reform of the Criminal Justice Process and Regulations. Social
Science
Asia Official Journal of National Research Council of Thailand in conjunction with
Journal of
Thai Justice System. ISSN 2229-2608. Vol 1 No 2 February 2015, pp 47-64.
จานวน 14 หน้า
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Chokprajakchat, S., Sumretphol, N. Kuanliang, A. (2014). What Children Say about Violence,
Victimization
and Punishment. Journal of Ethnicity in Criminal Justice. DOI
10.1080/15377938.2014.997951
Vol 13, Issue 4, 2015 pp 309-329 Publish online 31 December 2014.
Chokprajakchart, S., & Niumpradit, S. (2012). "An Evaluation of the Utilization of Soft Budgets to
Prevent
and Remedy Thai Drug Problems "EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES"
Volume 32
Issue 2.
Chokprajakchat, S.& Dol Bunnag. (2010). An Assessment of Enforcement of the Witness Protection Act
B.E. 2546, Journal of Social Science, (KOREA) Vol- ume 16 Number 2 (2010. 12. 31)
Chokprajakchat, S., Yamnil, S., & Sumretphol, N. (2008). The development of per- formance criteria and
standards: A case study of the office of the national counter-corruption
commission. Contemporary
issues in criminology and the social sciences, 2(3), 76-90.
Chokprajakchart, S., & Niumpradit, S. (2008), Thai election and the role of justice system. Crime,
punishment and the law (An international journal), 1(1), 71-84.
Chokprajakchat, S. Sirisunhirun, S., Chaisuwan, C.& Kanjanagunti, N.(2008). The Mediation in
Thailand: A
case study of Nakhon Pathom Province. Asia pacific journal of police&
criminal justice, Vol. 6.(1).
25-47
Chokprajakchat, S. (2004). A Moral Argument with the Case of Bombing the Bunker
in Bagdad. Sahasart Journal. 4 (1), p.23-34

ผลงานวิจยั
ผลงานวิจยั (นักวิจยั หลัก/ หัวหน้าโครงการ)
(1) 2559 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด (หัวหน้าโครงการวิจัย) และสัญญา เนียมประดิษฐ์.

โครงการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปรามการ

จานวน 14 หน้า
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ทุจริตประพฤติมิชอบ (คนไทยไม่โกง), Anti-Corruption Project (Thai
people say no to corruption). สนับสนุนโดย สานักงาน ป.ป.ท.
(2) 2558 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด (หัวหน้าโครงการวิจัย) และนิตยา สาเร็จผล. (2558).
โครงการวิจัย “การประเมินเรือนจาต้นแบบตามข้อกาหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules) สนับสนุนโดยสถาบัน
เพื่อพัฒนาการยุติธรรม (TIJ).
(3) 2558 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด (หัวหน้าโครงการวิจัย) และ ทองใหญ่ อัยยะวรากูล. (2558).
โครงการพัฒนาพฤตินสิ ยั (Throughcare Model) สนับสนุนโดย สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
(4) 2557. ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ และ ทองใหญ่ อัยยะวรากูล. (2557).
โครงการ : พัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามมาตรฐานสากลเพือ่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (Crime Victim Fund Policy in Thailand: The development to Asian crime victim
fund) สนับสนุนทุนโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
(5) 2557 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทองใหญ่ อัยยะวรากูล และนิตยา สาเร็จผล.
(2557). โครงการวิจัยเรือ่ งการประเมินผลโครงการ “การประเมินผลสัมฤทธิก์ ารดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วง
ครึง่ หลัง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555- 2556” (An Evaluation of Outcome of the National Human Rights Plan
No. 2. (The second half of the plan) for the fiscal year 2555 to 2556). สนับสนุนทุนโดย กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
(6) 2557. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) นิตยา สาเร็จผล นาแท้ มีบุญสล้าง. (2557). โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิต สนับสนุนโครงการโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
(7) 2556 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) ธัญธร อินศร นาแท้ มีบุญสล้าง และเพ็ชรัตน์ ไสย
สมบัติ. (2556). โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางทีเ่ หมาะสมในการควบคุมผลิตภัณฑ์สเปรย์ปอ้ งกันตัว The analysis of the measure to
control the defense spray product .สนับสนุนโครงการโดย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
(8) 2556 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) ดล บุนนาค และ ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ (2556). โครงการ
“ศึกษาวิจยั การส่งเสริมสิทธิแก่ผตู้ ้องหาในการสอบสวนคดีอาญาอย่างมีประสิทธิภาพ” Promoting Efficiency of Rights To council สนับสนุน
โครงการโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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(9) 2556 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) นิตยา สาเร็จผล. (2556). โครงการวิจัยเรื่อง “จริยธรรมใน
วิชาชีพข้าราชการพลเรือน”สนับสนุนทุนโดยสกว.
(10) 2555 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทองใหญ่ อัยยะวรากูล นิตยา สาเร็จผล และ
สัญญา เนียมประดิษฐ์. (2555). โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ระยะที่ 2 การจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพืนที่ทงั 4 ภูมภิ าค และ กรุงเทพมหานคร. (Drafting the Third Human
Rights Plan of Thailand (Srisombat Chokprajakchat,Tongyai Iyavarakul, and Sukhumpong Channuwong), funded by Department of

Rights and Liberties Protection, Ministry of Justice, Thailand.)

สนับสนุนทุนโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

(11) 2555. ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) นิตยา สาเร็จผล และสัญญา เนียมประดิษฐ์ (2555).
โครงการวิจัยเรือ่ งการประเมินผลโครงการ “การประเมินผลสัมฤทธิก์ ารดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึง่ แผน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554” (An Evaluation of Outcome of the National Human Rights Plan No. 2.
(The second half of the plan) for the fiscal year 2552 to 2554). สนับสนุนทุนโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
(12) 2554 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทองใหญ่ อัยยะวรากูล นิตยา สาเร็จผล และสุขุม
พงษ์ (2554).โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมทั่วประเทศ ระยะที่
1 การจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนในระดับพืนทีท่ งั 4 ภูมภิ าค และ กรุงเทพมหานคร. (Drafting the Third Human Rights Plan of Thailand
(Srisombat Chokprajakchat,Tongyai Iyavarakul, and Sukhumpong Channuwong), funded by Department of Rights and Liberties

Protection, Ministry of Justice, Thailand.)

สนับสนุนทุนโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

(13) 2557 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัดและคณะ (2557). คูม่ อื สาหรับวิทยากรในการฝึกอบรมเรือ่ งการคุม้ ครองเด็กและ
การวางแผนท้องถิน่ ด้านการคุม้ ครองเด็ก. สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) สานักงานประเทศไทยภายใต้โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ในการปกป้องช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
(14) 2554 Srisombat Chokprajakchat, Nittaya Sumretphol, Orapan Laohatpongpuri). (2554). การ
พัฒนาระบบปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุตธิ รรม (Juvenile justice System Project: Juvenile Justice Reform
Project) สนับสนุนทุนโดยกรมพินิจฯ ภายใต้โครงการปฏิรูประบบงานยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
(15) 2554 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย). (2554). โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารงานบุคคล
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ” สนับสนุนทุนโดยสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา The Guidelines of the Royal Thai Police’s

Human Resource Management.Funded by the Secretariat of the Senate.
จานวน 14 หน้า
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(16) 2554-2557. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) อรรถพล ควรเลียง ผศ.ดร. นิตยา สาเร็จผล
(2557). โครงการวิจัยเรื่อง “ความรุนแรง เหยือ่ อาชญากรรม และการลงโทษ ในนิยามของเด็กและเยาวชน ในพืนทีจ่ ังหวัดนครปฐม”
สนับสนุนทุนโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติ - วช. (Three years Project)
(17) 2554 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) อรรถพล ควรเลียง ทองใหญ่ อัยยะวรากูล และศิริพล กุศล
ศิลป์วุฒิ. (2554). โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เพือ่ นาแนวคิด การทาให้ถกู กฎหมาย การไม่เอาโทษทางอาญาและการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด มาใช้เพือ่ การพัฒนานโยบายยาเสพติด”. สนับสนุนทุนโดย สานักงาน ป.ป.ส. ( Drug decriminalization in Thailand
(Srisombat Chokprajakchat, SiriphonKusonsinwut, Attapol Kuanliang, Tongyai Iyavarakul), funded by the Office of the Narcotics

Control Board, Thailand.)

(18) 2553. ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) อรรถพล ควรเลียง ทองใหญ่ อัยยะวรากูล และลัดดาวัลย์
เลขมาศ. (2553). โครงการศึกษาอัตราผลตอบแทนและประเมินผลการลงทุนงบประมาณด้านยาเสพติดของประเทศ ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจาก สานักยุทธศาสตร์ สานักงาน ป.ป.ส.
(19) 2552 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั และสัญญา เนียมประดิษฐ์. (2552). โครงการประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณเงิน
อุดหนุนเพือ่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี 2551 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สานักยุทธศาสตร์ สานักงาน ป.ป.ส.
(20) 2552 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั และนายดล บุนนาค. (2552). โครงการศึกษาประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและ
การดาเนินการคุม้ ครองพยานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคุ้มครองพยาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
(21) 2551 ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั รศ.ดร.สมคิดอิสระวัฒน์, รศจิราพร จักรไพวงศ์ และผศ. ประกายรัตน์ สุขุมาลย์ชาติ.
(2551). การประเมินผลโครงการพันธมิตรและเครือข่ายภาคประชาชน. ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
(22) 2551 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (2551). โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคุม้ ครองพยานให้กบั หน่วยงานทีม่ ภี ารกิจ
คุม้ ครองพยาน. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
(23) 2551 . ศรีสมบัตโิ ชคประจักษ์ชดั , ศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส,รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์, ผศ.ดร.รัชดา ธนา
ดิเรก , พ.ต.ท.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา. (2551). โครงการปฏิรปู และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมและกฎหมายของสานักงานตารวจแห่งชาติ.
ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สานักงานตารวจแห่งชาติ
(24) 2550. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั และ ผศ.ดร. นิตยา สาเร็จผล. (2550). ปัญหาการนาผลงานวิจยั ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิของ
หน่วยงานในกระทรวงยุตธิ รรม (Problems of Research Utilization in the Ministry of Justice’s Agencies. ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
จานวน 14 หน้า
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(25) 2550. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผศ. ดร. ศิริพร แย้มนิล และ ผศ. ดร นิตยา สาเร็จผล.
(2550). การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน: กรณีศกึ ษาสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (The
Development of Performance’s Criteria and Standards: A Case Study of the Office of the National
Counter Corruption Commission). .ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎร
(26) 2548. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผศ.ดร.มณี อาภานันทกุล และ ผศ.ดร. นิตยา สาเร็จผล.
(2548). โครงการวิจยั ผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตฟิ นื้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 (An Assessment of the
Implementation of the Drug Rehabilitation Act, B.E. 2545). ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
(27) 2548 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย), พันตารวจโทหญิงเอมอร ไชยบัวแดง , ร้อยตารวจเอก
หญิงสุวนีย์ แสวงผล, นางอัจฉรา ปรียาจิตต์.(2548). ปัญหาอายุความของความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 (The Problems of the Statutes of Limitation (Prescription) for Predicate Offences
Following to the Anti-Money Laundering Organization Act 2542). ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม
(28) 2548. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) และคณะ (2548). การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในเขตจังหวัด
นครปฐม. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหิดลและสกว.
(29) 2547. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (หัวหน้าโครงการวิจัย) และคณะ. การกาหนดสภาพปัญหาด้านการบังคับใช้
กฎหมายในเขตจังหวัดนครปฐม. (2547). มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสกว.

ผลงานวิจยั (นักวิจยั ร่วม)
(1) 2558 เรณู สุขารมณ์ ทองใหญ่ อัยยะวรากูล และศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (2558). อุปทาน อุปสงค์ ของยาเสพติด
ในประเทศไทยและข้อเสนอแนะทางนโยบาย (Supply of and Demand for Narcotics in Thailand and Policy
Implication) สนับสนุนทุนโดย สกว .
(2) 2549-2551 อนุช อาภาภิรม และ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (2551). โครงการตะวันออกกลางศึกษา (Middle East
Monitoring Project-MEMP) ได้รับทุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตังแต่เดือน สิงหาคม 2549-กรกฎาคม 2551
(3) 2549 รศ.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, ผศ.ดร. นิตยา สาเร็จผล และอาจารย์.ดร. ณัฐฐา วินิจ
นัยภาค. (2549). โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ประจาปีงบประมาณ สนับสนุนทุน
โดย สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (นักวิจยั ร่วม)

จานวน 14 หน้า
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(4) 2550 ผศ. ประเทือง ธนิยผล, ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ ผศ.พิมพ์ใจ สระทองอุ่น และนายดล
บุนนาค (2550). การสืบค้นแนวคิดเกีย่ วกับการกาหนดอายุความทางอาญาในบริบท สังคมไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิจยั ร่วม)
(5) 2540 ชนุตตรา อิทธิ ยรรยง อัมพวา และ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั (2540). การติดตามประเมินผลบัณฑิต, คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีป่ รึกษา/วิทยากรบรรยาย
2559 อนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (2561-2656). สานักงาน ป.ป.ช
2558 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยสานักงาน ปปง.
2553-ปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยรามคาแหงคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรปริญญาเอก ภาคการเมือง2551-ปัจจุบัน อาจารย์
บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยรามคาแหงคณะรัฐศาสตร์ โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2552-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน
2551-2558 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ภาคเอกชน)
สานักงาน ป.ป.ช.
2551
ที่ปรึกษาการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม (ด้านอาชญาวิทยา) สานักงานตารวจแห่งชาติ (คาสั่งที่ 201/2551 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2551)
2551
คณะทางานร่วมภาครัฐและประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
2550
ที่ปรึกษาการดาเนินการและนักวิจัยในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์สานักงาน ป.ป.ช.และแผนปฏิบัติการสานักงาน ป.ป.ช.
สนับสนุนโดยสานักงาน ป.ป.ช.
2550
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะการกระทาผิดและสภาพทางจิตสังคมของเด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี ทีเ่ ข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม
2550
ทีป่ รึกษาโครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2550-2552 กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
ตุลาคม 2548 อนุกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติด้านการปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทาง สานักงาน ตารวจแห่งชาติ
2549-2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2549-2552กรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม ( ปี 25492552)
2548
ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัด สานักงาน
จานวน 14 หน้า
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จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานยุติธรรมจังหวัด นครปฐม
ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทาแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร กรมคุมประพฤติ

2548
2548
2548
2549-2552
2547-2548 อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2535-2547 อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน นครปฐม

สมุทรสงคราม
ประจาปี

รางวัลพิเศษ / ประกาศนียบัตร ทีเ่ คยได้รบั ทางราชการ เอกชน ทังในและต่างประเทศ
รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์, สภาวิจยั แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2547 เรื่องThailand’s
Agenda-Setting Process: The Foundation of the Special Investigation Department Using the FBI.,
George Mason University, VA, USA.Co-Chair , Prof. Susan J. Tochin

การประชุมทางวิชาการและการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
2559 Individual Presentation. Titled the Correlation between attitude toward violence and peer
victimization, Third International Conference of the South Asian, Society of Criminology and
Victimology (SASCV), 28-29, January 2016 at GOA, India
2558 Individual Presenter. Titled “How to promote the rights to lawyer in
Thailand” 2015 AAPS Conference, October 26-30, 2015. Zhejiang, China.
2558 Individual Presenter. Titled “Understanding peer victimization among secondary school
students in Thailand”. 15th International Symposium of the World Society of
Victimology
Conference Program. 5-9 July, 2015. At Perth, Australia.
2557 Chair and Presenter, Countermeasures against Threats/Crimes in
Modern Society”, AAPS Conference, Tokyo, Japan. December 1-4 ,
2014
2557
Presenter, “Session Enhancing Best Practices in Policing &
Political Rela- tionships” July 27-31, 2014, IPES
Conference,
Bulgaria.
2556 CHAIR, SESSION 2: CORRUPTION “Global Issues in Contemporary Policing” AUGUST 4-9, 2013,
จานวน 14 หน้า
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IPES BUDAPEST, Hungary
2555 Individual Presentation and Chair, Second International Conference of the South Asian,
Society of
Criminology and Victimology (SASCV) ,11-13, January 2013, Kanyakumari, Tamil
Nadu,India
2554 AAPS Annual Conference 2012, 10-12 July 2012, Shenyang China, 5/2553 Individual Presentation
topic “An Assessment of Enforcement of the Witness Protection Act, B.E. 2546 (2003)”
Organized
by Soonchunyang University, Arsan, South Korea.
11/ 2552 Speaker, Inter-Parliamentary Forum on Security Sector Governance in Southeast Asia (IPFSSG), 7th Workshop, Davao City (Philippines), 13-14 November 2552. Topic: Police Reform in
Southeast Asia. With the support of the Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed
Forces (DCAF) and Friedrich Ebert Stiftung’s (FES) Singapore-based Office for Regional
Cooperation in Southeast Asia.
6/2552
Individual Presentation on Police Reform of the Criminal Justice Process and
Regulations,
AAPS conference10th June 1 – 5, 2552, Taipei, China.
9/2551
Individual Presentation Mediation in Thailand: A Case Study of Nakhon Pathom AAPS
conference 9th October 2551, Louisiana, USA.
11/2550
Individual Presentation. Problem Definition in Law Enforcement in Nakhon Pathom
Province. The American Society of Criminology 59th Annual Meeting, CRIME AND JUSTICE:
IN THE GLOBAL AND IN THE LOCAL, 2007 Program November 14-17, 2550 Atlanta,
Georgia. Candace Kruttschnitt และ Ross Macmillan Program Chair.
6/2550
Individual Presentation. The Development of Performance Criteria and Standards: A
Case Study of the Office of the National Counter Corruption Commission, Thailand.
2007 ISTANBUL CONFERENCE, June 13-17 2007 Istanbul, Turkey
11/2549
Individual Presentation: An Assessment of the Implementation of the Drug
Rehabilitation Act, B.E. 2545 . The American Society of Criminology 58th Annual Meeting.
Democracy, Crime and Justice. 2006 Program November 1-4, 2006 Los Angeles, California. Doris
MacKenzie, Program Chair.
27-28/10/48 Participant, ประชุมนานาชาติ เรื่อง “การค้ามนุษย์ อาชญากรรมในสังคมเมือง และการ
คอรัปชั่น (“Regional Crime Prevention Forum for NGOs from Central and Eastern Europe
จานวน 14 หน้า
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on current problems and activities concerning prevention of human trafficking, urban
crime,
and corruption”) ซึ่งจัดที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2548 จัดโดย
CONGO (Conference of NGOs in Consultative Relationship with the United Nations)
9/12/48
Presenter, การเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันต่อต้านการคอรัปชั่น The
International Anti- Corruption Day ใน Theme เรื่อง คอรัปชั่น: อาชญากรรมของทุก
ชาติภาษา (Corruption. A crime in every language) หัวข้อเรื่อง Corruption: An obstacle to
poverty reductionเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30-12.00 น.สถานที่ ศาลายาพาวิลเลียน
วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนจาก American Bar Association, Asia Law Initiative Council และ
UNODC, Regional Center for East Asia and Pacific และ The
Embassy of the United State of
America in Bangkok.

การฝึกอบรบ
2556 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น
ที่ 4 สานักงาน ป.ป.ช.
8/2538 การฝึกอบรมเรื่อง “กิจกรรมด้านการป้องกันทางสังคม” ที่เมือง Lavillette, France
ประเทศฝรั่งเศส (สนับสนุนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล).
7/2536 ตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการมิตรภาพสาหรับศตวรรษที่ 21st ที่ประเทศญี่ปุ่น, ฝึกอบรมด้าน
สวัสดิการสังคมและชุมชน โดยการสนับสนุนของ Japan International Cooperation Agencies
(JICA)

จานวน 14 หน้า
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