แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
1. ประวัติบุคคล
1.1 ชื่อ
1.2 สถานที่ทางานปัจจุบัน

โทรศัพท์ที่ทางาน
อี-เมล์ติดต่อ

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
053-942930 หรือ 053-942904
chainalaw@gmail.com

1.3 ประวัติการศึกษา
พ.ศ.
วุฒิปริญญา
สาขาวิชา
สถาบัน
2553 - อยู่ระหว่างการศึกษา สาขาการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน ระดับปริญญาเอก
2547 ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
ไทย สมัยที่ 57 ปี
2542 นิติศาสตร์
สาขากฎหมายเอกชนและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิต
กฎหมายธุรกิจ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “มาตรการฟื้นฟู
ลู ก หนี้ กิ จ การขนาดเล็ ก ภายใต้
กฎหมายล้มละลายไทย” ปี พ.ศ.
2542

2539
2536

ประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักกฎหมาย
นิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.4 ความสนใจทางวิชาการ
- กฎหมายธุรกิจ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนกฎหมายล้มละลาย กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมาย
คุ้มครองเด็ก
- การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักกฎหมายสาหรับนักศึกษากฎหมายไทย
- การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนิติศาสตร์
- กฎหมายและระบบการคุ้มครองเด็ก
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2. ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ทางาน
2.1 งานวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ / แหล่งทุน
2558 มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาติที่แอบแฝงมา
กับการท่องเที่ยวและเดิน ทางในประเทศไทย สนับสนุนโดย UNODC
และสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
2549
โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างการผลิต
2549 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนนาร่องด้านการระงับข้อพิพาท: จังหวัดลาพูน พ.ศ. 2549
2548 โครงการความเหมาะสมการจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรม ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต จั ง หวั ด ตาก โดย
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (วิ จั ย ร่ ว มโดยส านั ก งานบริ ก ารวิ ช าการ
UNISERV)

สถานะ
เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น
เสร็จสิ้น
เสร็จสิ้น

2.2
บทความวิชาการ/บทความวิจัย (หากมีมากให้เลือกที่สาคัญ)
วารสารระดับนานาชาติ
- Mediation Game When the Conflict Can Be Fun to Learn—A Legal Skill Learning
Tool: The Integration of Knowledge Management, Learning Theory and Serious Game
Concept. Publication: International Education Studies; Vol. 9, No. 5; 2016 ISSN 19139020 E-ISSN 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and Education 219
ผลงานทางวิชาการอื่นประเภทผลงานเสนอที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
- บทความเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมแบบหว่านพืชแค่แอบหวังผล(อยู่ นะจ๊ะ)”
จัดพิมพ์ใน คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
- What Fundamental Lawyering Skills do Law Students of Chiang Mai University
Need to Improve Their Legal Practice Ability? (ด ร. ปิ ติ พ งษ์ ย อ ด ม งค ล ผู้ เขี ย น
ร่ ว ม) น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการระหว่ า งประเทศ (Proceeding) 11th Annual SEAAIR
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Conference: University Social Responsibility: Pathways to Excellence, November 2-4
2011, Chiang Mai, Thailand.
- Interview Questions Design for Knowledge Capturing of Lawyering Skills; Factual
Investigation Skill(ดร. ปิ ติ พ งษ์ ยอดมงคล ผู้ เขี ย นร่ ว ม)[/b] น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ( Proceeding) The 6th International Conference on Software,
Knowledge, Information Management and Application (SKIMA), September 8-12 2012,
Chengdu university, The Republic of China.
2.3 หนังสือ / ตารา / เอกสารคาสอน
ปี

ชื่อผลงาน
(เขียนแบบบรรณานุกรม)
เอกสารประกอบคาบรรยายวิชากฎหมายล้มละลาย
เอกสารประกอบคาบรรยายวิชากฎหมายพาณิชย์ 1
เอกสารประกอบการอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 2546
เอกสารประกอบการคาบรรยายวิชากฎหมายเบื้องต้น

2.5 ทุน รางวัล สมาคมวิชาชีพ และอื่นๆ
ปี
ทุน รางวัล สมาคมวิชาชีพ และอื่นๆ
2560
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคา” อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกา ประจาปี 2560
2557
ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ ด้านการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย พ.ศ. 2557
2.4 งานบริหาร
ช่วงเวลา
2561-ปัจจุบัน
2551-2559

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
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2.5 ประสบการณ์/คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
องค์กร/หน่วยงาน/คณะกรรมการ
2546 อาจารย์ประจา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน
2545
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จากัด
2537 - 2539 นิติกร ฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จากัด
(มหาชน)

