แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
1. ประวัติบุคคล
1.1 ชื่อ
1.2 สถานที่ทางานปัจจุบนั
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239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
0 53 942930
liu.darunee@gmail.com

โทรศัพท์ที่ทางาน
อี-เมล์ติดต่อ
1.3 ประวัติการศึกษา
วุฒิปริญญา
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางกฎหมายมหาชน
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาวิชา
นิติศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.4 ความสนใจทางวิชาการ
สิทธิมนุษยชน สถานะบุคคล การย้ายถิ่น กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2. ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ทางาน
2.1 งานวิจัย
ปี
November 2017 -October
2018
March 2017-May 2018

ชื่อโครงการ / แหล่งทุน
สถานะ
Access to Health Care, Welfare and Occupational อยู่ระหว่างดาเนินงาน
Health and Safety: Case Study of Migrant Workers in
Construction Sector in Chiangmai
โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการ เสร็จสิ้นแล้ว
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชนที่มีความเสี่ยงจาก
โครงการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน : กรณีผลกระทบจาก
โรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดน่าน
Preparedness of Participatory Community’s health
impact assessment from development project locating

2
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
May-December 2016
Report on the State of Migrant Workers Employed in
Flower Plantations in Mae Rim District, Chiang Mai
October 2015 – March โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนข้อเสนอแนะที่
2016
เอื้อต่อการพิสูจน์และพัฒนาสิทธิในสถานะบุคคลเพื่อสุข
ภาวะของผู้มปี ัญหาสถานะบุคคล
Research and Development for Legal Status
Verification and Development of Stateless and
Nationality-less in Thailand
2015
Obstacles to the Workmen’s Compensation Fund: An
experience from legal aid services in Chiang Mai
province
2558/2015
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒ นาสิทธิที่จะได้รับการรับรอง
ความเป็ น บุ ค คลตามกฎหมาย : ศึก ษากรณี สิ ท ธิที่ จ ะ
ได้รับการจดทะเบียนการเกิดและทะเบียนคนอยู่ในพื้นที่
ภาคเหนือ
2014
Research on Access to Vocational Training of
Nationality-less Youth : Case Studies from Chiang Rai
and Chiang Mai provinces

เสร็จสิ้นแล้ว

เสร็จสิ้นแล้ว
เสร็จสิ้นแล้ว

เสร็จสิ้นแล้ว

เสร็จสิ้นแล้ว

เสร็จสิ้นแล้ว

2.2 บทความวิชาการ/บทความวิจัย (หากมีมากให้เลือกที่สาคัญ)
วารสารระดับชาติ
บทความวิจัย
- สิทธิที่จะได้รับการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมาย : ศึกษากรณีสิทธิท่ีจะได้รับการจดทะเบียน
การเกิดและทะเบียนคนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที 9 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า 205-225
บทความ
- หลั ง ข้ า มเส้ น พรมแดน สถานะตามกฎหมายของคนย้ า ยถิ่ น (กรณี ช นกลุ่ ม น้ อ ย), วารสารนิ ติ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) หน้า 170-205
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2.3 หนังสือ / ตารา / เอกสารคาสอน
ปี
2561
2557

2556

2553

ชื่อผลงาน
(เขียนแบบบรรณานุกรม)
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, เอกสารประกอบการสอนวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
บรรณาธิการ
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว (บรรณาธิการ), “คนเริ่มต้น” เรื่องเล่าเพื่อการถอดบทเรียน
การพัฒนาสิทธิในสุขภาวะ ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพิสูจน์และพัฒนาสิทธิในสุขภาวะของ
ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม, โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557
บรรณาธิการ และผู้เขียน
วีนัส สีสุข, ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และกรกนก วัฒนภูม,ิ คู่มอื การใช้สิทธิในสัญชาติไทย กรณีคนไทย
พลัดถิ่น, โรงพิมพ์เดือนตุลา, กุมภาพันธ์ 2556
Handbook for Practitioners : “A Guideline process of the Verification and Recognition as a Thai
Citizen for Thai Displace
บรรณาธิการ และผู้เขียน
วีนัส สีสุข, ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และชาติชาย อมรเลิศวัฒนา, “คู่มอื สาหรับผู้ปฏิบัตงิ าน 1 : 3 สูตร
สาเร็จเพื่อการจดทะเบียนการเกิด”, โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553
Handbook for Practitioners 2: “Birth Registration for ALL”

2.5 ทุน รางวัล สมาคมวิชาชีพ และอืน่ ๆ
ปี
ทุน รางวัล สมาคมวิชาชีพ และอืน่ ๆ

2.4 งานบริหาร
ช่วงเวลา
2560- ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม (GE)

2.5 ประสบการณ์/คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
องค์กร/หน่วยงาน/คณะกรรมการ
ตุลาคม 2558– อนุ ก รรมการด้ า นสิ ท ธิ สถานะกลุ่ ม ชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2560
พันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง

2.6 อื่นๆ
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นาการสร้างสุขภาวะ (คศน.รุน่ 4)

