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ข้อมูลส่วนตัว 



   

 
  WINATTA SAENGSOOK  [2 of 6] 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Faculty of Humanities and Social Sciences  Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 

ปริญญาเอก : 
Doctor of laws, Institute of International Study (IIS-RU),  

Ramkhamhaeng University (2553) 

ปริญญาโท : 
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1 กุมภาพันธ์ 2539 : 
เขา้รับราชการต าแหนง่อาจารย์ประจ า  

คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

19 ตุลาคม 2547 –  

2 พฤษภาคม 2558 : 

ด ารงต าแหนง่หัวหนา้ภาควิชากฎหมาย  

คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

19 กันยายน 2554 –  

1 สิงหาคม 2557 : 

ด ารงต าแหนง่รองคณบดฝี่ายวิชาการและวจิัย  

คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

1 พฤศจกิายน 2557 – 

ตุลาคม 2561 : 

ด ารงต าแหนง่คณบด ี 

คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

1 สิงหาคม 2563 :  
โอนมารับราชการ รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชานิตศิาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21 สิงหาคม 2564 – 

ปัจจุบัน 

คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

ประวัติการศึกษา 

ประวัติการท างาน 
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พ.ศ. 2551 : 
English Legal Methods Summer School 2008, Institute of Continuing Education,  

University of Cambridge, UK (7 July – 1 August, 2008) 

พ.ศ. 2551 : 
Law & Medical Ethics (Online Distance Learning) : Introduction to Law and Medical Ethics,  

October 2008 

 
 

 

ต ารา   

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมาย. ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง.  

 กรุงเทพมหานคร. ISBN: 974-501-722-1  

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป. ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง.  

 กรุงเทพมหานคร.  ISBN: 974-593-395-3 

 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยมรดก. ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง.  

 กรุงเทพมหานคร.  ISBN: 974-967-673-4 

 
กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยตัวแทนนายหน้า. ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง.  

 กรุงเทพมหานคร.  ISBN: 978-616-414-407-1 
 
 
 

งานวิจัย  

 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจของบคุลากรคณะนิตศิาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีต่องานประกันคุณภาพ. 

 ทุนวจิัยคณะนติศิาสตร์ 

 
การวิจัยประเมินหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  

 ทุนวจิัยคณะนติศิาสตร์ 

 
การศึกษาเพื่อแสวงหาค าตอบทางวชิาการในประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 พ.ศ. 2550. ทุนวจิัย สกอ. 

หลักสูตรการอบรม 

ผลงานทางวิชาการ 
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งานวิจัย  

 
ปัญหาทางกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  

 ทุนวจิัยคณะนติศิาสตร์. 

 
ปัญหากฎหมายอันเกิดจากเทคโนโลยชี่วยการเจรญิพันธ์ุเม่ือชาย หรือ/และหญิงถึงแก่ความตาย.  

 ทุนวจิัยคณะนติศิาสตร์. 

 
ปัญหากฎหมายในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ศกึษาเฉพาะกรณีตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน  

 พ.ศ. 2541. ทุนวจิัยคณะนติศิาสตร์. 

 
ปัยจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดและข้อเสนอ ในการพัฒนาปรับปรุง.  

 ทุนวจิัยกรมบังคับคด.ี 

 

มาตรการกฎหมายภาษีท้องถิ่นเพื่อบูรณาการกลไกพัฒนาท้องถิ่น (ผู้ร่วมวิจัย).  

  อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนของคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
 
 

บทความวิชาการ  

 
สทิธบิางประการของบุตรตามกฎหมายครอบครัว มรดก และ ละเมิด.   

 วารสารราม รพี 48 พ.ศ. 2542. 185-191. 

 
อันเนื่องมาจากสึนามิ.  

 ข่าวรามค าแหง  พ.ศ. 2548. 10-11. 

 
ปัญหาบางประการในการจัดเก็บพาณิชย์เงนิได้นิติบุคคลในธุรกรรมพาณิชย์อิเลค็ทรอนกิส์  

 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วารสารสรรพากรสาส์น. 41, 34-39. 

 

A Critical and Comparative Study of Parentage through  Assisted Human  Reproductive Technology in the 

Legal Systems of the UK, the USA and Thailand International  

  Journal of Arts and Sciences  3 (15) : 623-632 (2010) CD-ROM. ISSN: 1944-6934  

 © International Journal.org 

To participated in IJAS Conference at Harvard University, Boston, USA. On 31st May, 2010  

(Conferences Department International Journal of Arts and Sciences, Rhode Island, USA.) 

 
ศึกษาความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรคณะนติศิาสตร์มหาวทิยาลัยรามค าแหงที่มีต่องานประกันคณุภาพ.  

 วารสารรามค าแหง, 29(1) 
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บทความวิชาการ  

 
หลักการและแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญของกฎหมายว่าดว้ยซือ้ขายของไทยและอังกฤษ. 

 วารสารมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับ นิติศาสตร์, 1(1) 

 

ปัญหากฎหมายในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย.  

 วารสารฉบับพิเศษ จากการประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่น 

 อย่างยั่งยนืเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”. มหาวทิยาลัยอุตรดิตถ.์  

 
ปัญหากฎหมายในการตดิตามทวงหนี้ของเจ้าหนี้.  

 วารสารกฎหมายฉบับบัณฑิตศึกษา. 5(5)  

 

ปัญหากฎหมายอันเกี่ยวดว้ยเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 

 เมื่อชายหรือหญิงคู่สมรสถึงแก่ความตาย The Legal problems of posthumous reproduction  

 ในการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

  สู่ประเทศไทย 4.0 (บทความได้รับรางวัล ด ีสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 
ปัญหากฎหมายในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุศึกษาเฉพาะกรณีตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.  

 วารสารมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์. 9(2) 

 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ประสิทธภิาพในการขายทอดตลาดและขอ้เสนอในการพัฒนาปรับปรุง.  

 วารสารมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์. 10(1) 

 
การพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณกีารเพาะปลูก.  

  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสงัคมศาสตร์ศาสตร์. 1(1) 
 
 

 

ปริญญาโท :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 รายวิชาทฤษฎีกฎหมายเอกชน  

 รายวิชากฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ  

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 รายวิชาความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับกฎหมาย (วิชาพื้นฐานทั่วไป)  
 
 

    ด้านการสอน 
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ปริญญาตรี :  รายวิชากฎหมายธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ) 

 รายวิชากฎหมายตัวแทน – นายหนา้ 

 รายวิชากฎหมายมรดก  

 รายวิชากฎหมายการแพทย์  

 รายวิชากฎหมายแพ่ง (ส าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 รายวิชากฎหมายในชีวติประจ าวัน 

 รายวิชากฎหมายว่าดว้ยการละเมิด 

 รายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย 

 รายวิชาเอกเทศสัญญา 1 

 รายวิชากฎหมายธุรกิจ 

 รายวิชากฎหมายนักบัญชี 1 

 รายวิชากฎหมายนักบัญชี 2 
 
 

 

 อาจารย์พเิศษโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 ที่ปรึกษากติติมศักด์ิ คณะกรรมาธิการการศึกษา ในวุฒิสภา 

 คณะท างานเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ 

 คณะเลขานุการ คณะกรรมาธิการการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในวุฒิสภา 

 คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในวุฒิสภา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

            งานด้านอื่น ๆ 

    ด้านการสอน 


