
   

 
  PANTARAR SRISUWAN  [1 of 5] 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Faculty of Humanities and Social Sciences  Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

 
 
 
 
 
 

 
 

        นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ 

        MR.PANTARAT  SRISUWAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปีเกิด :  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2532 

วัน เดือน ปีท่ีบรรจุ : 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวทิยาลัย 

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

สังกัดภาควชิา : สังคมศาสตร์ 

หลักสูตร : นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 

E-mail : Pantarat.sr@aru.ac.th 

เบอร์ติดต่อ : 035-276555 ตอ่ 4505 

สถานที่ติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96  หมู่ 2  ถนนปรีดีพนมยงค์  ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัตกิารศึกษา 

หลักสตูรการอบรม 

ประวัติการท างาน 
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งานวิจัย  

 

ปกาศิต เจิมรอด, พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ และคณะ. (2561). ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติว่า

 ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา . ได้รับการ

 สนับสนุนทุนวจิัย จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

 

พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ. (2560). มาตรการและกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ของต่างประเทศ 

 และแนวทางในการสร้างกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศไทย  ได้รับการ

 สนับสนุนทุนวจิัย จากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 (สสส.). 
 

บทความวิชาการ  

 

พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ. (2562). สร้างเสถียรภาพทางการเมือง ลดความเหลื่อมล  า ประชาธิปไตยย่ังยืน: 

 ปัญหาการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายช่ือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

 ไทย พุทธศักราช 2560. ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 21 ประจ าปี 2562, 

 1-3 พฤศจกิายน 2562, ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ. หน้า 105-129.  

 

พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ. (2559). หลักการพื นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ: กรณี

 เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) : 218-235.  
 

วิทยานพินธ์  
  

 
พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ. (2557). ความรับผิดของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยพิเศษ 

 (วิทยานิพนธน์ิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนติศิาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
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พ.ศ. 2550 - 2554 : 
ได้รับทุนการศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 - 2557 : 
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 

พ.ศ. 2556 : 
ได้รับรางวัลเรียนดีหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 

พ.ศ. 2558 : 
ได้รับรางวัลชมเชยประกวดวทิยานิพนธร์ะดับเครอืขา่ยบัณฑติศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

พ.ศ. 2562 : 
ไดร้ับรางวัลนักวิจัยดเีดน่   

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2560 : 
วิทยากรโครงการแนะแนวเตรียมตัวส าหรับการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาค ก ประจ าปีการศึกษา 2560  

ณ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
วิทยากรให้ความรู้กฎหมายครอบครัวมรดกสูชุ่มชนและจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 2560 

ณ องค์การบริหารสว่นต าบลศรีตระกูล  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
วิทยากรกิจกรรมตวิเพื่อสอบบรรจุเขา้รับราชการ (แนะแนววิชากฎหมายเพื่อสอบต ารวจ) 

ณ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2561 : 
วิทยากรอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                    

ณ องค์การบริหารสว่นต าบลเกาะเกิด 

 
วิทยากรบรรยายความรู้โครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย  

ณ องค์การบริหารสว่นต าบลปากกราน 

 
วิทยากรอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุต าบลเกาะเกิด  

ณ องค์การบริหารส่วนเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วิทยากรให้ความรู้กฎหมายครอบครัวมรดกสูชุ่มชนและจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 2561 ครั งที่ 2 

ณ โรงเรียนวัดโรงธรรม (มิตรภาพที่ 70) อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

รางวัล/ทุนการศึกษา 

ประสบการณ์การเปน็วทิยากร 
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วิทยากรอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสว่นต าบล

เกาะเกิด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
วิทยากรอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุต าบลบ้านป้อม  

ณ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2562 : 
วิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ในกิจกรรมศึกษาดูงานศาลปกครอง
ระยองและส านักงานอัยการจังหวัดระยองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานในสายวิชาชีพนิติศาสตร์ 

 

วิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก ในโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและจิต
อาสาพัฒนาท้องถ่ินสัญจร ครั้งท่ี 3  ณ โรงเรียนวัดบ้านกรวด  ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดีย์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
วิทยากรในโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งท่ี 2  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2563 : 
วิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเชียงรากน้อย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หัวขอ้ “หนว่ยการเรียนรู้ที่ 11 สุขภาวะแบบองค์รวม” 

 
วิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านป้อม ประจ าปีงบประมาณ  2563 

หัวขอ้ “บทบาทสังคมกับผู้สูงอายุ และกฎหมายน่ารู้คู่วัยผู้สูงอายุ” 

 
วิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสูชุ่มชน ครั งที่ 2  

ณ องค์การบริหารสว่นต าบลปากกราณ อ าเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


