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ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  
กฎหมายระหว่างประเทศคดีเมืองและคดีอาญา, กฎหมายประชาคมอาเซียน, 
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ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 
- นักวิจัยร่วม “โครงการลดความเหลื่อมล ้าผ่านกระบวนการยุติธรรม” ทุนจากส้านักงานกองทุน

สนับสนุนงานวิจัย 
- หัวหน้าโครงการ “โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนามและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การค้าและการลงทุนของประเทศเวียดนาม” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนจาก
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2558 

- นักวิจัยร่วม “โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”(หัวข้อท่ีรับผิดชอบ : บทที่ 3 เสรีภาพในการชุมนุมของประเทศฝรั่งเศส)  
โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนจากศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558  

- นักวิจัยร่วม “โครงการจัดท้าแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การก้ากับกิจการ
พลังงาน ฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2556-2560)” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนจาก
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2557 

บทความวิชาการ 
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Learn?, International Journal of Monetary Economics and Finance, 10(3/4), p.366-

378. 
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- อุษณีย์ เอมศิรานันท์. (2559). ประชาคมอาเซียนในแบบสหภาพยุโรป: การเปรียบเทียบโครงสร้าง

ความร่วมมือตามธรรมนูญองค์การ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 8(1), หน้า 73-102. 

- อุษณีย์ เอมศิรานันท์. (2557). กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและการประท้วงใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส. นิติสังคมศาสตร์, 7(2), หน้า 11-36. 

ผลงานด้านบริการวิชาการ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิวารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
- งานให้ค้าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้คลินิกกฎหมาย คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- วิทยากรบรรยายหัวข้อกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โครงการฝึกอบรม

ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 
(ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557) และ รุ่นที่ 3 (วันที่ 2 – 12 มีนาคม 2558) จัด
โดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- วิทยากรบรรยายหัวข้อกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (วันที่ 1-11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558) จัดโดยกระทรวงยุติธรรม  

 

 


