อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
Mr.Boonchoo Na PomPhet
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
วันเดือนปีเกิด

5 มิถุนายน พ.ศ.2517

ตาแหน่งปัจจุบัน

- อาจารย์ประจา คณะนิติศาสตร์
- หัวหน้าศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม (ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย)
- คณะกรรมการศูนย์ให้คาปรึกษาทางกฎหมาย

สถานที่ติดต่อ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์

0 5394 2910

โทรสาร

0 5394 2914

E-mail – address

bcnppniti@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. 2539
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2551
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กาลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัย อาทิ
1) โครงการศึกษาวิจัย เพื่อการปรับปรุงกฎหมายตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีกลุ่ม
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยกร่างกฎหมาย.วิจัยร่วมกับคณาจารย์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการ
พัฒนากฎหมาย. 2549.
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2) ความเข้าใจเกี่ยวกับความยุติธรรมของผู้ถูกตัดสินว่ากระทาความผิด. วิจัยร่วมกับ Dr. Alexandre
Chitov. ได้รับการสนับสนุนจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2549.
3) โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบายป่าไม้ให้เป็นนโยบายสาธารณะ. วิจัยร่วมกับ คณาจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2550.
4) โครงการศึกษาเพื่อจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มในเขตมาบตาพุ ด และจั ง หวั ด ระยอง. วิ จั ย ร่ ว มกั บคณาจารย์ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ได้รับการสนับสนุนกรมควบคุมมลพิษ. 2551.
5) กฎหมายและจารีตประเพณีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษาเฉพาะกลุ่มปะกากะญอ พื้นที่
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เปรียบเทียบกับการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่. ได้ รับ
การสนับสนุนจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553.
6) โครงการศึ กษาวิ ธีก ารพั ฒ นาระบบและแนวทางปฏิบั ติ ใ นการรองรั บสภาวะวิ ก ฤตด้ า นพลั ง งาน
ระดับประเทศ. วิจัยร่วมกับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากกระทรวงพลังงาน.
7) โครงการลดความเหลื่อมล้าผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 1
8) โครงการลดความเหลื่อมล้าผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2
9) โครงการวิจัยศักยภายและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดาเนินงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
วิทยากร / ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ อาทิ
1) คณะกรรมการการออกแบบทดสอบสาหรับโครงการพัฒนาด้านทักษะและความรู้ความสามารถในงาน
ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารสุข
2) วิทยากรเสวนา เรื่อง “นิติบัญญัติ จากชุมชนท้องถิ่น” จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) วิทยากรบรรยายเรื่อง “กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหารระดับต้น” (กรณีศึกษาและความรับผิดทาง
ปกครอง) และอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มและวิพากษ์รายงานวิชาการกลุ่ม โครงการอบรมหลักสูตร
“ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)” รุ่นที่ 17 และ 19 จัดโดยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม
4) วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การควบคุมฝ่ายปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
“ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” และ “กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ” โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่” รุ่นที่ 1 และ 3 ให้แก่
ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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5) วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหารระดับต้น” และอาจารย์ที่ปรึกษาประจา
กลุ่มและวิพากษ์รายงานวิชาการกลุ่มโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ 360
องศา” รุ่นที่ 1 – 2 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดโดยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6) บรรยาย หัวข้อ “กฎหมาย แนวนโยบายด้านพลังงานของประเทศ และ การกากับดูแลกิจการไฟฟ้า ”
โครงการสั มมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริห ารและจัดการใน
สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า” วันที่ 15 กันยายน 2557
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
1) กฎหมายมหาชน
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) กฎหมายปกครอง
4) รัฐธรรมนูญ
5) การปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับปริญญาโท
1) กฎ หมายการจั ด การทรั พ ยากรธรรมช าติ แ ละสิ่ ง แว ดล้ อ ม National Resource and
Environmental Management Law
ระดับปริญญาตรี
1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ Constitutional Law
2) กฎหมายปกครอง Administrative Law
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง Constitutional and Electoral Laws
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