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ประวัติการศึกษา
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2545 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานบริหาร
ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบนั รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2555-2556 รองหัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการวิชาการ
คณะกรรมการ
ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบนั

- คณะกรรมการดาเนินงานโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
- คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หลักสูตรที่เข้าอบรม-เป็นวิทยายากร-ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2563

- อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ "พัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตชันโรง แก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงชันโรงในพืน้ ที่ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา" ภายใต้โครงการยุวชนอาสา
แผนงานยุวชนสร้างชาติ
- เป็นวิทยากรร่วม โครงการ ทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ครั้งที่ 1
- เป็นวิทยากรร่วม โครงการ ทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ครั้งที่ 2
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- เป็นวิทยากรร่วม โครงการ “เคล็ด (ไม่) ลับแห่งจิตใจ : ไขหนทางสู่ความสุข
- เป็นวิทยากรร่วม โครงการ “อบรมทักษะชีวติ และจัดทาแผน บัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิต-19”
- ชุดโครงการ “ครูกล้าสอน รุน่ ที่ 3” โดย New Spirit
- ชุดโครงการ “ฝึกฝนการเป็นกระบวนกรขั้นต้น” โดย เครือข่ายจิตตปัญญา ม.สงขลานครินทร์
- ชุดโครงการ “คอร์สอบรม หลักสูตร จิตตปัญญากับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
โดย ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยและงานวิชาการ
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
จริยภัทร รัตโณภาส และกนิกนันต์ กล้าหาญ. (2563).
ผลการจัดเรียนรู้แบบบริการสังคมในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทีจ่ าเป็นสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1.
การประชุมวิชาการระดับชาติศกึ ษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค”,
787-798
จริยภัทร บุญมา. 2560. บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบผสม. ปรากฎใน
https://www.youtube.com/watch?v=ovyFicIDoaU [
กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ จริยภัทร รัตโณภาส และโสภิณ จิระเกียรติกุล. 2557.
นโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยีน. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
จริยภัทร รัตโณภาส และปพิชญา แซ่ลิ่ม. 2554. การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝงั่ ตะวันออกของไทย:
นโยบายการใช้ประโยชน์ มาตรการแก้ปัญหา และงบประมาณ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
จริยภัทร รัตโณภาส และวิทวัส เหมทานนท์. 2553. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับภาคการผลิต จังหวัดสงขลา.
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
วันที่เผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่

งานวิจัยเรื่อง

16 มีนาคม 2558

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เรื่อง “รายงานพิเศษวันทะเลโลก
นโยบายสาธารณะเพื่
เสนอทางแก้ปัญหากัดเซาะหาดทรายฯ”
อการใช้ประโยชน์หา
(http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000029159) ดทรายอย่างยัง่ ยีน

2 กุมภาพันธ์ 2558

รายการสภากาแฟ ทาง PSU Radio FM88

Jariyapat Rattanopas,

มกราคม 2558

หนังสือวิชาการ: เปลี่ยนหลักคิด คืนชีวิตให้หาดทรายฯ
(https://docs.google.com/file/d/0Bw3UTZObLQaQWdXd05QT3Y3SjA/edit?pli=1)

5 สิงหาคม 2556

รายการ “เปิดปม ตอนรื้อแผนฟื้นชายหาด” ทางไทยบีพีเอส
(https://www.youtube.com/watch?v=dhfLElkpsxs)
หนังสือวิชาการ: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการพื้นฟู
การใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์
(http://www.bwn.psu.ac.th/beachbook4.pdf)

เมษายน 2556

28 กรกฎาคม 2555

รายการเวทีสาธารณะ “เราจะร่วมมือกันพัฒนาสงขลาให้ยั่งยืน” ทางไทยบีพีเอส

10 กรกฎาคม 2555

เรื่องเล่าปลายด้ามขวานทางไทยบีพีเอส
http://www.youtube.com/watch?v=T4PUZFFeBXE&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=tY_tjVw7m30&feature=share

9 กรกฎาคม 2555
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การใช้ประโยชน์พนื้
ที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ฝั่งตะวันออกของไท
ย:
นโยบายการใช้ประโ
ยชน์
มาตรการแก้ปัญหา
และงบประมาณ

รางวัลที่ได้รับ
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2552

รางวัล “อาจารย์ตวั อย่างด้านการเรียนการสอน” วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์
รางวัล “นักวิจัยร่วมทีผ่ ลงานวิจยั นาไปใช้ประโยชน์เชิงชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2557”
รางวัล “นักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่ทางสื่อมวลชนในระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2555”
รางวัล “อาจารย์ปัจจุบันอันเป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา” และ
รางวัล “อาจารย์ตวั อย่างด้านการเรียนการสอน” ในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์
รางวัล “อาจารย์ปัจจุบันอันเป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา” ในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์

การสอน
ปีการศึกษา 2563

วิชา Economics of Educstion, Introduction to Public Economics, Introductory to
Microeconomics, Research Method in Economics, Research Project in Economics,
Economics of Education และประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบบริการ
สังคม (Social Service) และ Project Based Learning)

ปีการศึกษา 2562

วิชา Introduction to Public Economics, Introductory to Microeconomics, Research
Method in Economics, Research Project in Economics, Economics of Education, ชีวิตที่ดี,
จิตวิวัฒน์, ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประโยชน์เพือ่ นมนุษย์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร II
(จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบบริการสังคม (Social Service) และ Project Based
Learning)
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วิชา Introduction to Public Economics (ทาการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom),
Research Method in Economics, Research Project in Economics, Introductory to
Microeconomics และ Introductory to Macroeconomics

ปีการศึกษา 2560

วิชา Introduction to Public Economics (ทาการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom),
Research Method in Economics, Research Project in Economics, และ Tax Theory and
Policy
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