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ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตร ี 2545 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท 2551 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

งานบริหาร 

ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบนั รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2555-2556 รองหัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

บริการวิชาการ 

คณะกรรมการ 

ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบนั - คณะกรรมการด าเนินงานโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

หลักสูตรที่เข้าอบรม-เป็นวิทยายากร-ที่ปรึกษา 

ปีการศึกษา 2563 - อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ "พฒันาศักยภาพการผลติและเพิ่มมูลค่าผลผลิตชันโรง แก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงชนัโรงในพืน้ที่ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา" ภายใตโ้ครงการยุวชนอาสา 
แผนงานยุวชนสร้างชาติ 
- เป็นวิทยากรร่วม โครงการ ทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ครั้งที ่1 
- เป็นวิทยากรร่วม โครงการ ทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ครั้งที ่2 
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- เป็นวิทยากรร่วม โครงการ “เคล็ด (ไม่) ลับแห่งจิตใจ : ไขหนทางสู่ความสุข 
- เป็นวิทยากรร่วม โครงการ “อบรมทักษะชีวติและจัดท าแผน บัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิต-19” 

ปีการศึกษา 2562 - ชุดโครงการ “ครูกล้าสอน รุน่ที่ 3” โดย New Spirit 
 - ชุดโครงการ “ฝึกฝนการเป็นกระบวนกรขั้นตน้” โดย เครือข่ายจิตตปัญญา ม.สงขลานครินทร์ 

- ชุดโครงการ “คอร์สอบรม หลักสูตร จิตตปัญญากับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
   โดย ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

งานวิจัยและงานวิชาการ 

ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 

จริยภัทร รัตโณภาส และกนิกนนัต์ กล้าหาญ.  (2563).  
ผลการจัดเรียนรู้แบบบริการสังคมในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทีจ่ าเป็นส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1.  
การประชุมวชิาการระดบัชาติศกึษาศาสตร์วิจัย 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.  ได้รับทนุสนบัสนุนการวิจัยจาก 
แผนงานสรา้งเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) 

จริยภัทร รัตโณภาส และปพชิญา แซ่ลิ่ม.  2554.  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝัง่ตะวันออกของไทย: 
นโยบายการใช้ประโยชน์ มาตรการแก้ปัญหา และงบประมาณ.  ได้รับทนุสนบัสนุนการวิจัยจาก 
แผนงานสรา้งเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) 

จริยภัทร รัตโณภาส และวิทวัส เหมทานนท์.  2553.  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกบัภาคการผลิต จังหวัดสงขลา.  
ได้รับทนุสนบัสนุนการวิจัยจาก ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ 

วันที่เผยแพร่ ช่องทางการเผยแพร่ งานวิจัยเร่ือง 

16 มีนาคม 2558 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เรื่อง “รายงานพิเศษวันทะเลโลก 
เสนอทางแก้ปัญหากัดเซาะหาดทรายฯ” 
(http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000029159) 

นโยบายสาธารณะเพื่
อการใช้ประโยชน์หา
ดทรายอย่างยัง่ยีน 

2 กุมภาพันธ์ 2558 รายการสภากาแฟ ทาง PSU Radio FM88 

https://www.youtube.com/watch?v=ovyFicIDoaU
http://th-th.facebook.com/pages/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%98/104332029629050
http://th-th.facebook.com/pages/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%98/104332029629050
http://www.trf.or.th/


Jariyapat  Rattanopas,     Faculty of Economics, Prince of Songkla University  3 

 

มกราคม 2558 หนังสือวิชาการ: เปลี่ยนหลักคิด คืนชีวิตให้หาดทรายฯ 
(https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-
TZObLQaQWdXd05QT3Y3SjA/edit?pli=1) 

5 สิงหาคม 2556  รายการ “เปิดปม ตอนรื้อแผนฟื้นชายหาด” ทางไทยบีพีเอส 
(https://www.youtube.com/watch?v=dhfLElkpsxs) 

การใช้ประโยชน์พืน้
ที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ฝั่งตะวนัออกของไท
ย: 
นโยบายการใชป้ระโ
ยชน์ 
มาตรการแก้ปัญหา 
และงบประมาณ 

เมษายน 2556 หนังสือวิชาการ: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการพื้นฟู 
การใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ 
(http://www.bwn.psu.ac.th/beachbook4.pdf) 

28 กรกฎาคม 2555 รายการเวทีสาธารณะ “เราจะรว่มมือกันพัฒนาสงขลาให้ยั่งยืน” ทางไทยบีพีเอส 

10 กรกฎาคม 2555 เร่ืองเล่าปลายดา้มขวานทางไทยบีพีเอส 
http://www.youtube.com/watch?v=T4PUZFFeBXE&feature=share 
http://www.youtube.com/watch?v=tY_tjVw7m30&feature=share 

9 กรกฎาคม 2555 

 

รางวัลที่ได้รับ 

ปีการศึกษา 2558 รางวัล “อาจารย์ตวัอย่างดา้นการเรียนการสอน” วันแห่งคุณคา่สงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2557 รางวัล “นักวิจัยร่วมทีผ่ลงานวิจยัน าไปใชป้ระโยชน์เชิงชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2557” 
ปีการศึกษา 2556 รางวัล “นักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่ทางสื่อมวลชนในระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2555” 
ปีการศึกษา 2553 รางวัล “อาจารยป์ัจจบุันอันเปน็ที่รัก ชื่นชม และศรัทธา” และ 

รางวัล “อาจารย์ตวัอย่างดา้นการเรียนการสอน” ในวันเชดิชูครูสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2552 รางวัล “อาจารยป์ัจจบุันอันเปน็ที่รัก ชื่นชม และศรัทธา” ในวนัเชิดชูครูสงขลานครินทร์ 

 
 

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, ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ประโยชน์เพือ่นมนุษย์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร II 
(จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบบริการสังคม (Social Service) และ Project Based 
Learning) 

https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQaQWdXd05QT3Y3SjA/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0Bw3U-TZObLQaQWdXd05QT3Y3SjA/edit?pli=1
http://www.youtube.com/watch?v=T4PUZFFeBXE&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=tY_tjVw7m30&feature=share
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ปีการศึกษา 2561 วิชา Introduction to Public Economics (ท าการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom), 
Research Method in Economics, Research Project in Economics, Introductory to 
Microeconomics และ Introductory to Macroeconomics 

ปีการศึกษา 2560 วิชา Introduction to Public Economics (ท าการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom), 
Research Method in Economics, Research Project in Economics, และ Tax Theory and 
Policy 


