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พ.ศ. 2544 ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทางาน
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พ.ศ. 2536 – 2550 อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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3. บัญญัติ ยงย่วน และเสกสิทธิ์ ปรากฎชื่อ. (2548). “ปัจจัยความเครียดจากการทางานและ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการย้ายออกนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของตารวจภูธร
จังหวัดปัตตานี”. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
เม.ย.- มิ.ย.
4. บัญญัติ ยงย่วน และคณะ. (2548). “เชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประ เทศไทย ” . วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ก.ย.
5. บัญญัติ ยงย่วน. (2548). “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์กับรูปแบบการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
”. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบั บ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.
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ที่สัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ” วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีท1ี่ 3 ฉบับที1่ ม.ค. – มี.ค.
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8. บัญญัติ ยงย่วน, จิระพันธ์ เดมะ และอินทิรา หิรัญสาย . (2553). การสารวจการยอมรับความ
หลากหลายวัฒนธรรมของครู ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย. วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 ก.ย. – ต.ค.
9. บัญญัติ ยงย่วน และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ . (2553). การใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการยอมรับ
ความหลากหลายวัฒนธรรม ข องนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี . วารสารสงขลานครินทร์
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ข. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สายฤดี วรกิจโภคาทร, บัญญัติ ยงย่วน, ศิวพร ปกป้อง, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ และสร้อยบุญ ทราย
ทอง. (2552). คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในประเทศไทย . ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (อัดสาเนา)
ค. บทความวิชาการ
1. บัญญัติ ยงย่วน และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์. (2550). “การใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการยอมรับ
ความหลากหลายวัฒนธรรม ในสังคมพหุวัฒนธรรม” วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีท1ี่ 8 ฉบับที่1 ม.ค. – มิ.ย.
2. บัญญัติ ยงย่วน. (2551). “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในบริบทของความหลากหลาย
วัฒนธรรม” หนังสือ 10 ปี ทศวรรษเพื่อเด็กและภูมิปัญญาของครอบครัว. สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. นนทบุรี, สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พลับลิสซิ่ง จากัด.
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