
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

 อาจารย์ ดร.ดรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุล       

 

1. ประวัติบุคคล 

1.1  ชื่อ อาจารย ์ดร.ดรุณ ี ไพศาลพาณิชย์กุล 

1.2  สถานที่ท างานปัจจุบนั คณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

  239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 

  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

      โทรศัพท์ท่ีท างาน  0 53 942930 

      อ-ีเมล์ติดต่อ liu.darunee@gmail.com 

 

1.3 ประวัติการศึกษา 

วุฒิปรญิญา สาขาวชิา สถาบัน 

ปรญิญาเอก  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัรบัณฑิต

ทางกฎหมายมหาชน  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ปรญิญาโท  นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปรญิญาตร ี นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

1.4 ความสนใจทางวชิาการ               

สิทธิมนุษยชน สถานะบุคคล การย้ายถิ่น กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 

 

2. ผลงานทางวชิาการและประสบการณ์ท างาน  

2.1 งานวิจัย 

ป ี ชื่อโครงการ / แหล่งทุน สถานะ 

November 2017 -October 

2018  

Access to Health Care, Welfare and Occupational 

Health and Safety: Case Study of Migrant Workers in 

Construction Sector in Chiangmai 

อยู่ระหว่างด าเนนิงาน 

March 2017-May 2018 โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชนท่ีมีความเสี่ยงจาก

โครงการพัฒนาในพื้นท่ีชายแดน : กรณีผลกระทบจาก

โรงไฟฟา้หงสา ในจังหวัดน่าน 

Preparedness of Participatory Community’s health 

impact assessment from development project locating 

เสร็จสิ้นแลว้ 
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in borderlands: a case study of Hongsa Coal project in 

Nan province 

June-December 2017 Nationality Procedures in Thailand: Bottlenecks 

Analysis and Recommendation in Addressing 

Implementation Challenges 

เสร็จสิ้นแลว้ 

May-December 2016 Report on the State of Migrant Workers Employed in 

Flower Plantations in Mae Rim District, Chiang Mai 

เสร็จสิ้นแลว้ 

October 2015 – March 

2016 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนขอ้เสนอแนะท่ี

เอื้อตอ่การพิสูจนแ์ละพัฒนาสิทธิในสถานะบุคคลเพื่อสุข

ภาวะของผู้มปัีญหาสถานะบุคคล 

Research and Development for Legal Status 

Verification and Development of Stateless and 

Nationality-less in Thailand 

เสร็จสิ้นแลว้ 

2015 Obstacles to the Workmen’s Compensation Fund: An 

experience from legal aid services in Chiang Mai 

province 

เสร็จสิ้นแลว้ 

2558/2015 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสิทธิท่ีจะได้รับการรับรอง

ความเป็นบุคคลตามกฎหมาย : ศึกษากรณีสิทธิท่ีจะ

ได้รับการจดทะเบียนการเกิดและทะเบียนคนอยู่ในพื้นท่ี

ภาคเหนอื 

เสร็จสิ้นแลว้ 

2014 Research on Access to Vocational Training of 

Nationality-less Youth : Case Studies from Chiang Rai 

and Chiang Mai provinces 

 

เสร็จสิ้นแลว้ 

  

 

2.2 บทความวิชาการ/บทความวิจัย (หากมมีากให้เลือกที่ส าคัญ) 

วารสารระดับชาติ 

บทความวิจัย 

- สิทธิที่จะได้รับการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมาย : ศึกษากรณีสิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียน

การเกดิและทะเบียนคนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที 9 ฉบับ

ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า 205-225 

บทความ 

- หลังข้ามเส้นพรมแดน สถานะตามกฎหมายของคนย้ายถิ่น (กรณีชนกลุ่มน้อย), วารสารนิติ

สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) หน้า 170-205 
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2.3 หนังสือ  / ต ารา / เอกสารค าสอน  

ปี ชื่อผลงาน 

(เขียนแบบบรรณานุกรม) 

2561 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, เอกสารประกอบการสอนวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2561 

2557 บรรณาธกิาร 

ดรุณี ไพศาลพาณิชยก์ุล, ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว (บรรณาธิการ), “คนเร่ิมต้น” เร่ืองเล่าเพื่อการถอดบทเรียน

การพัฒนาสิทธิในสุขภาวะ ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพิสูจนแ์ละพัฒนาสิทธิในสุขภาวะของ

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล โดยกระบวนการมีสว่นร่วม, โรงพมิพเ์ดอืนตุลา, 2557 

2556 บรรณาธกิาร และผู้เขียน 

วนีัส สีสุข, ดรุณี ไพศาลพาณิชยก์ุล และกรกนก วัฒนภูม,ิ คู่มอืการใชส้ิทธิในสัญชาติไทย กรณีคนไทย

พลัดถิ่น, โรงพมิพเ์ดอืนตุลา, กุมภาพันธ์ 2556 

Handbook for Practitioners : “A Guideline process of the Verification and Recognition as a Thai 

Citizen for Thai Displace 

2553 บรรณาธกิาร และผู้เขียน 

วนีัส สีสุข, ดรุณ ีไพศาลพาณิชยก์ุล และชาตชิาย อมรเลิศวัฒนา, “คู่มอืส าหรับผู้ปฏบัิตงิาน 1 : 3 สูตร

ส าเร็จเพ่ือการจดทะเบียนการเกิด”, โรงพมิพเ์ดอืนตุลา, 2553 

Handbook for Practitioners 2: “Birth Registration for ALL”  

 

2.5 ทุน รางวัล สมาคมวชิาชีพ และอืน่ๆ 

ป ี ทุน รางวลั สมาคมวิชาชีพ และอืน่ๆ 

  

 

2.4 งานบริหาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

2560- ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเรียนรูผ้่านกจิกรรม (GE) 

 

2.5 ประสบการณ์/คณะกรรมการต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิชาการ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง องค์กร/หนว่ยงาน/คณะกรรมการ 

ตุลาคม 2558– 

2560 

อนุกรรมการด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติ

พันธ์ุ และชนเผ่าพื้นเมอืง 

คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

 

2.6 อื่นๆ 

เครอืข่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าการสรา้งสุขภาวะ (คศน.รุน่ 4) 


