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ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2552 - 2556: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2541 - 2552: ข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานสอน

พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ สำนักวิชานิติศาสตร์ รับผิดชอบงานสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย) ได้แก่ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย, วิชากฎหมายธุรกิจเบื้องต้น และวิชาความรู้เกี่ยวกับเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
หมวดวิชาแกน (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) วิชากฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน, วิชากฎหมาย
นิติกรรมและสัญญา, วิชาเอกเทศสัญญา (ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตัวแทน นายหน้า), วิชา
กฎหมายครอบครัว และวิชากฎหมายแรงงาน
พ.ศ. 2547: อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับผิดชอบงานสอนในวิชา
กฎหมายธุรกิจ 1
พ.ศ. 2545 - 2546: อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับผิดชอบงาน
สอนในวิชากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี

1! /!6

พ.ศ. 2542 - 2543: อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับผิดชอบงาน
สอนในวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
งานบริหาร
งานนวัตกรรม
งานอื่นๆ

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2555: รักษาการแทนเลขานุการ คณะนิติศาสตร์
จัดทำสื่อการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลการเรียนในรูปแบบบทเรียน ONLINE
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางสื่อวิทยุ รายการ
ตราชูคู่ชาวบ้าน คณะนิติศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2556 - 2561: ประธานคณะกรรมการกำกับและดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2557: กรรมการพัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน-SOP สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 - 2557: รองประธานกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2556: กรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำปี 2556
พ.ศ. 2555 - 2556: รองประธานกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2554 - 2555: กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 1 ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2554 - 2555: กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2554 - 2555: ประธานคณะกรรมการกำกับและดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2554 - 2555: กรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2554 - 2555: กรรมการวินัยนักศึกษา ประจำคณะนิติศาสตร์
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พ.ศ. 2554: กรรมการอำนวยการจัดงานวันวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการ
ศึกษา 2554
พ.ศ. 2554: กรรมการและเลขานุการฯ ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
พ.ศ. 2554: กรรมการประสานงานการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
พ.ศ. 2554: กรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2553: กรรมการอำนวยการจัดงานวันวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการ
ศึกษา 2553
พ.ศ. 2553 - 2555: กรรมการบริหารโครงการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2552 - 2553: กรรมการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 7
ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2546 - 2547: กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2545 - 2548: กรรมการโครงการฝึกอบรมนักวิจัยด้านสตรีศึกษา รุ่นที่ 5 ศูนย์สตรี
ศึกษา คณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2545 - 2548: กรรมการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 4
ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2545: กรรมการและเลขานุการ การประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2543 - 2548: กรรมการและเลขานุการฯ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและ
พิเศษ)
พ.ศ. 2542 - 2544: กรรมการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 3
ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2541 - 2547: กรรมการโครงการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน งานบริการ
ชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการ

พ.ศ. 2562: งานวิจัย ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 การสร้างประชากรกับความไม่มั่นคง
ของแรงงานอิสระ
พ.ศ. 2558: หนังสือ กฎหมายครอบครัว
พ.ศ. 2557: หนังสือ ทรัพย์และทรัพย์สิน
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พ.ศ. 2556: หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
พ.ศ. 2555: หนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิ
พ.ศ. 2554: วิทยานิพนธ์ การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบธาตุจากเขม่าปืนชนิดปราศจากตะกั่ว
กับแหล่งอื่น
พ.ศ. 2553: เอกสารคำสอน วิชากฎหมายครอบครัว
พ.ศ. 2552: ตำรา/วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
พ.ศ. 2551: เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายแพ่งและพาณชย์
พ.ศ. 2550: เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายครอบครัว
พ.ศ. 2549: เอกสารคำสอน วิชากฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน
พ.ศ. 2547: เอกสารประกอบการสอน วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย “ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายทั่วไป ภาค 2 สิทธิ”
พ.ศ. 2546: เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน
พ.ศ. 2545: เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแรงงาน “วินัยและการลงโทษทางวินัย
แก่ลูกจ้าง”
พ.ศ. 2543: เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแรงงาน “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายประกันสังคม”
พ.ศ. 2543: เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย “ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป ภาค 1 ความทั่วไป”
พ.ศ. 2542: เอกสารประกอบการสอนวิชาเอกเทศสัญญา 1 “สัญญาซื้อขาย: สภาพและ
ลักษณะของสัญญา”
การบริการวิชาการ

พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน: อาจารย์ที่ปรึกษาคดี งานคดีแพ่งและพาณิชย์ โครงการให้บริการทาง
กฎหมายแก่ประชาชน คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2558: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายกับธุรกิจท่องเที่ยว” ให้แก่โครงการ
Exclusive MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2558: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายและความรุนแรงภายในครอบครัว” ให้
แก่โครงการอบรม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2554: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลักกฎหมายกับการบริหารธุรกิจ” ให้แก่
โครงการ Exclusive MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พ.ศ. 2554: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายเอกชน ในมิติความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐศาสตร์และการเมือง” ให้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2546: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับสตรี” ให้แก่มูลนิธิผู้หญิง
กฎหมายและการพัฒนาชนบท และศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2546: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อและหลักประกันความ
เสี่ยง” ให้แก่สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2543-2544: วิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้แก่ผู้ขอรับใบ
อนุญาตเป็นผู้ประจำรถขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การอบรมสัมมนา

- ประชุมวิชาการประจำปี “จริยธรรมวิจัยใน SOCIAL/BEHAVIORAL RESEAECH และ
COMMOM PITFALLS IN CLINICAL TRIALS”, 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, ชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT), วิทยาลัยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า,
กรุงเทพมหานคร
- สัมมนา “การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557”, 18 ตุลาคม พ.ศ.
2556, คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร “การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ - CRITICAL THINKING”, 29
สิงหาคม พ.ศ. 2556, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมวิชาการประจำปี “UPDATE IN INTERNATIONAL GUIDELINE AND REGULATION, AND SPECIAL ETHICAL ISSUEA”, 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนา “KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา”, 26 มิถุนายน พ.ศ.
2556, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร “การสอนแบบไม่มีการบรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่”, 18
มิถุนายน พ.ศ. 2556, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (พบก-ป) รุ่นที่ 1”, 27-31 สิงหาคม พ.ศ.
2555, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
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- สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”, 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555, จังหวัด
เชียงราย
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Standard Operating Procedure (SOP) Training สำหรับคณะ
กรรมการจริยธรรมวิจัย”, 31 มกราคม พ.ศ. 2555, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมและวิจารณ์งานวิจัย “ศึกษาการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามมาตรา 9 พระ
ราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : การให้ความยินยอมของอาสาสมัครที่เข้าโครงการ
วิจัยทางการแพทย์”, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
กรุงเทพมหานคร
- อบรมหลักสูตร “การวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวทางปฏิบัติ GCP Workshop of Intensive Course on the Principles of Good Clinical Practice (ICH- GCP) ครั้งที่
3/2554”, สภาการวิจัยแห่งชาติร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
(FERCIT), 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2554, จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
พ.ศ. 2554”, 3-6 เมษายน พ.ศ. 2554, จังหวัดเชียงราย
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