2010 Annual Report
Faculty of Law, Chiang Mai University

รายงานประจำป 2553

คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สารบัญ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
ปรัชญา :

ความรูเพื่อจรรโลงสังคม

ปณิธาน :

สถาบันการศึกษากฎหมายที่เปนปญญาใหกับสังคม

วิสัยทัศน :

มุงเนนเปนสถาบันการศึกษาที่มีความเขมแข็งในทางวิชาการ
และ การวิจัยทางดานนิติศาสตรและมีสวนรวมกับสังคม ใน
กิจกรรมที่นํามาซึ่งประโยชนโดยสวนรวม ตลอดจนเปนแหลงความรูทาง

พันธกิจ และวัตถุประสงค
พันธกิจ

วัตถุประสงค

1. จัดการศึกษา โดยมุงเนนความเปนเลิศทาง
วิชาการ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน
การสอนใหเปนมาตรฐาน เสริมสราง
ประสิทธิภาพ ในการเรียนรูของนักศึกษา

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตรที่มีความรอบรูในทาง
วิชาการและในทางวิชาชีพตลอดจนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม และสามารถที่จะเปนผูนําสังคม ในเรื่อง
ของแนวคิดทางกฎหมายได

2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมายที่มีลักษณะ
เปนสหวิทยากร ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร
ตาง ๆ

2. เพื่อใหเกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและ
สามารถที่จะนําไปใชในการแกปญหาในเรื่องตาง ๆ
ของทองถิ่นและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ใหบริการวิชาการทางกฎหมายในรูปแบบ
ตาง ๆ แกชุมชนและสังคมที่ตอบสนองตอ
ปญหาของสังคม

3. เพื่อเปนศูนยกลางความรูทางกฎหมายใหกับทองถิ่น
และสังคม

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและ
สิ่งแวดลอมใหดํารงอยูอยางยั่งยืน
5. พัฒนาหนวยงานใหองคกรแหงการเรียนรู
และมีการบริหารจัดการที่คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ

4. เพื่อมีสวนรวมกับชุมชน ทองถิ่น และสังคมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และสิ่งแวดลอม ใน
รูปแบบตาง ๆ ใหดํารงอยูอยางยั่งยืนในฐานะที่เปน
สมาชิกสวนหนึ่งของสังคม
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ประวัติความเปนมา
ของคณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร ไดเปดสอนกระบวนวิชากฎหมายตาง ๆ
เพื่อเปนวิชาบังคับพื้นฐาน วิชาโทและวิชาเลือกเสรีใหกับคณะตาง ๆ
มาอยางตอเนื่องนับตั้ง แตเริ่มมีก ารกอตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป พ.ศ. 2507 เปน ตน มา และคณะนิติศ าสตรเดิมเปน สาขาวิช า
นิติศาสตร สังกัดอยูในภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และ
ไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มาตั้งแต
พ.ศ. 2535 นับเปนมหาวิทยาลัยปดในสวนภูมิภาค ของรัฐแหงแรก
ที่เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรที่ดําเนินการรับนักเรียนเขาศึกษาตอ
ผ า นการสอบโควตาภาคเหนื อ และการสอบคั ด เลื อ กเข า
มหาวิทยาลัยเชน เดียวกับคณะตาง ๆ และในปก ารศึก ษา 2543
คณะนิติศาสตรไดเปดรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
นัก เรี ยนที่สํ าเร็จ การศึ ก ษาในระดั บมั ธยมศึ ก ษาตอนปลายเพื่ อ
เขาศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคพิเศษ
ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2546 ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เพื่อรองรับความตองการของผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเทา ที่ประสงคศึกษาทางดานนิติศาสตร
เพิ่มเติม จึงไดแยกหลักสูตรออกเปน 2 แผน คือ หลักสูต รแผน 1
เพื่ อ ใช สํ า หรั บ ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 หรื อ
เทียบเทาและหลัก สูต รแผน 2 เพื่อใชสําหรับผูที่สําเร็จ การศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าอื่ น หรื อ เที ย บเท า และต อ มา
ในป ก ารศึ ก ษา 2547 คณะนิ ติ ศ าสตร ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป ด สอนหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(ภาคพิ เ ศษ) โดยความร ว มมื อ กั บ LAW SCHOOL ของ STATE
UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO (UB) ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท โดยไดเปดสอน 2
แผนการศึกษา คือ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข
2

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค
คณบดีคนปจจุบัน
สาขาวิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนคณะนิติศาสตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549
ซึ่งเปนคณะที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีการแบงการบริหารงาน ประกอบดวย
-สํานักงานคณะ
- สํานักวิชานิติศาสตร
-ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย
-ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
คณบดีคณะนิติศาสตร
คณบดีคณะซึ่งดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร จนถึงปจจุบันมีจํานวน 2 ทาน คือ
1. รองศาสตราจารยสมชาย ปรีชาศิลปกุล

24 เมษายน 2549 – 04 ตุลาคม 2551

2. อาจารยไพสิฐ

07 ตุลาคม 2551 - 30 ธันวาคม 2551 (รักษาการตําแหนงคณบดี)
31 ธันวาคม 2551 – 13 มกราคม 2552(รักษาการตําแหนงคณบดี)

พาณิชยกุล

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม 14 มกราคม 2552 – 01 มีนาคม 2552(รักษาการตําแหนงคณบดี)
4. ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค

02 มีนาคม 2552 – ปจจุบัน
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โครงสรางองคกรคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะนิติศาสตร
คณะกรรมการ
อํานวยการ
คณบดีคณะนิติศาสตร
คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร

สํานักวิชา
นิติศาสตร

งาน
บริหาร
ทั่วไป

สํานักงานคณะ

งานการเงิน
การคลัง
และพัสดุ

ศูนยวิจัยและ
พัฒนากฎหมาย

งานนโยบาย
และแผนและ
ประกัน
คุณภาพ

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนา

ศูนยใหคําปรึกษา
ทางกฎหมาย

งานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ
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โครงสรางการบริหารงานคณะนิติศาสตร

คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร

รองคณบดี

ผูชวย

- รองคณบดีฝายบริหาร

หัวหนา
ศูนยวิจัยและ
พัฒนา

หัวหนาศูนย
ใหคําปรึกษา
ทางกฎหมาย

- รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย
และวิเทศสัมพันธ
- รองคณบดีฝายกิจการ นักศึกษา

หัวหนา
สํานักงาน

หัวหนาสํานักวิชา
นิติศาสตร

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ
3. งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานบริการการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะนิติศาสตร

1. ศาสตราจารย ดร.วิษณุ

เครืองาม

ประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดี (ผศ. ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม)

รองประธานกรรมการ

3. ดร.กิติพงษ

กิติยารักษ

กรรมการ

4. ศาสตราจารยพิชัยศักดิ์

หรยางกูร

กรรมการ

5. นายคมศักดิ์ธนา

อําพันธยุทธ

กรรมการ

6. คณบดีคณะนิติศาสตร

กรรมการและเลขานุการ

7. รองคณบดีฝายบริหารคณะนิติศาสตร

ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค
คณบดีคณะนิติศาสตร

อาจารยวสุ สิงหัษฐิต
รองคณบดีฝายบริหาร

อาจารยชัยณรงค เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

อาจารยศักดิ์ชาย จินะวงค
ผูชวยคณบดี

อาจารยวาทิศ โสตถิพันธุ
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ

อาจารยกัญญา หิรัณยวัฒนพงศ
ผูชวยคณบดี
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คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน
หัวหนาศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย

รองศาสตราจารยสมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย

8

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํานักงานคณะนิติศาสตร ณ ปจจุบัน
งานบริหารและธุรการ

นางวรันธร วังเวียง
พนักงานปฎิบัติงาน

นายพันธนริศร เธียรธนาการ
ผูชวยงานธุรการ

นายพงศพิพัฒน ชาวเขลางค
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาวสุธีรา ชอประดิษฐ
พนักงานปฎิบัติงาน

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางอัมพวรรณ ปญญารักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6

นางศรัณยธร มีบุญ
นักการเงินและบัญชี

นายวัชรพล กาวีวน
พนักงานปฎิบัติงาน
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เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํานักงานคณะนิติศาสตร ณ ปจจุบัน
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

นางฐิติมา อัครจินดา
พนักงานปฎิบัติงาน

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน
พนักงานปฏิบัติงาน

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสาวนงนุช ใจโต
พนักงานปฎิบัติงาน

นางสาวทิพวรรณ กุลณาวงค
พนักงานปฎิบัติงาน

นางสาวมณีเนตร สอนทุง
พนักงานปฎิบัติงาน
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เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํานักงานคณะนิติศาสตร ณ ปจจุบัน
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ

นางสาววราลักษณ นาคเสน
พนักงานปฎิบัติงาน

ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย

นางสาวคณินทรา นนทธรรม
พนักงานปฎิบัติงาน

ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย

นางสาวนิฐิณี ทองแท
พนักงานปฎิบัติงาน

11

การบริหารทั่วไป
บุคลากร
จํานวนบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 34 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างกําลังคน – จํานวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน
รายการ

สํานักวิชานิติศาสตร์

สายงาน
สาย สาย ลูกจ้าง พนักงาน
พนักงานส่วน
ก
ค ประจํา เงินแผ่นดิน งาน(เงินรายได้)
3
17
1

รวม
21

สํานักงานคณะ

-

1

1

2

7

11

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

-

-

-

-

1

1

ศูนย์ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย

-

-

-

-

1

1

3

1

1

19

10

34

รวมทั้งหมด

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา
รายการ
สํานักวิชานิติศาสตร์

ปริญญาเอก
2

ปริญญาโท
17

ปริญญาตรี
2

รวม
21

สํานักงานคณะ

-

2

9

11

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

-

-

1

1

ศูนย์ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย

-

-

1

1

2

19

13

34

รวมทั้งหมด
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การบริหารทั่วไป
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตําแหน่งทางวิชาการ
รายการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

-

2

2

17

21

-

2

2

17

21

สํานักวิชา
นิติศาสตร์
รวมทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์

รวม

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนอาจารย์ประจําที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
ปีงบประมาณ 2552
รายการ

ปีงบประมาณ 2553

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

โท

เอก

โท

เอก

โท

เอก

โท

เอก

สํานักวิชานิติศาสตร์

1

1

-

1

1

2

-

1

รวม

1

1

-

1

-

1

-

1
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งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงบประมาณทั้งสิ้น 24,360,600 บาท
จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 9,823,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 14,537,100 บาท รายละเอียดดังนี้
งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553
หมวดรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณเงิน งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
5,054,000.00 2,865,700.00
658,200.00 6,930,000.00
45,000.00
615,000.00
119,800.00
300,000.00
102,700.00
250,000.00
3,843,800.00 2,803,700.00
200,000.00
572,700.00
9,823,500.00 14,537,100.00

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

7,919,700.00
7,588,200.00
660,000.00
419,800.00
352,700.00
6,647,500.00
200,000.00
572,700.00
24,360,600.00

32.51
31.15
2.71
1.72
1.45
27.29
0.82
2.35
100.00

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

9,297,500.00
5,830,412.75
532,309.69
809,846.92
181,771.16
2,219,223.01
238,030.00
827,675.00
447,700.00
20,384,468.53

45.61
28.60
2.61
3.97
0.89
10.89
1.17
4.06
2.20
100.00

การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553
หมวดรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณเงิน งบประมาณเงิน
แผ่นดิน
รายได้
8,212,869.00
1,084,631.00
412,650.15
5,417,762.60
59,700.00
472,609.69
350,649.85
459,197.07
102,573.91
79,197.25
108,200.00
2,111,023.01
238,030.00
827,675.00
447,700.00
9,246,642.91 11,137,825.62
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การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2553
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อาคารคณะนิติศาสตร์
พื้นที่ของคณะนิติศาสตร์
ชั้น 1
(ตร.ม.)
สํานักงาน

ชั้น 2
(ตร.ม.)

ชั้น 3
(ตร.ม.)

94.5 ตร.ม.

สํานักงานคณบดี
ห้องประชุม

52.5

ห้องพักคณาจารย์

94.5
86.25 ตร.ม.

86.25

18.75

71.25

65.63

ห้องศูนย์ให้คาํ ปรึกษาทางกฎหมาย

รวม
(ตร.ม.)

189.38

63

255.01
63

ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

24.5

24.5

ห้องหน่วยกฎหมายสหภาพยุโรปศึกษา

9.375

9.375

ห้องโถง

78

68

93.13

239.13

ห้องเก็บพัสดุ

9.38

9.38

ห้องโรเนียว

13.125

13.125

ห้องเก็บของ
อื่นๆ*
รวม
หมายเหตุ: * ทางเดิน บันใด

25

25

34

34

34

102

322.00

329.01

341.51

992.52

รูปอาคารสถานที่

สํานักงานคณะนิติศาสตร์

อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์
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การจัดการศึกษา
หลักสูตร
ในปงบประมาณ 2553 คณะนิติศ าสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
แผน 1
แผน 2
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
จํานวนนักศึกษา
ในปงบประมาณ 2553 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 861 คน
จําแนกเปนนักศึกษา ระดับปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จํานวน 77 คน
และปริญญาตรี 784 คน (หลักสูตรปกติ 309 คน หลักสูตรภาคพิเศษ 475 คน)
จํานวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร จําแนกตามระดับการศึกษา

หลักสูตร
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑต (ภาคพิเศษ)
3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษา
ใหมในแตละป
ทั้งหมด
การศึกษา
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
2/2552 1/2553 2/2552 1/2553
84
230
309
119
380
475
18
79
77
-

219

689

861
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2552 มีผูสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 170 คน
จําแนกเปนปริญญาตรี 164 คน ปริญญาโท 6 คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2552
ระดับ
ปริญญาตรี (ปกติ)
ปริญญาตรี (พิเศษ)
ปริญญาโท
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน)
76
88
6
170

รอยละ
44.71
51.76
3.53
100
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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะนิติศาสตร มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการพัฒนา
สติปญญา สัง คม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับคุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึงประสงค
5 ประการ โดยคณะนิติศาสตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งสิ้น 20 กิจกรรม ดังตอไปนี้
1. โครงการผู บ ริ ห ารพบผู ป กครอง วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ ห อ งประชุ ม เล็ ก หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมเล็ก
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. โครงการจุลสารรับนองใหม ณ หองประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. โครงการสัมมนาเรียนรูแ ละสัง เกตการณก ระบวนศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน วัน ที่14 กรกฎาคม
2553 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร
5. โครงการอบรมการถายภาพเบื้องตน วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ หอง SB4210 คณะสังคมศาสตร
6. โครงการสรางฐานขอมูลศิษยเกา
7. สงนักศึกษาเขารวมแขงตอบปญหากฎหมาย และจัดนิทรรศการเนื่องใน"วันรพี" วันที่ 7 สิงหาคม 2553
ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม
8. สงนักศึกษาเขารวมแขงตอบปญหากฎหมายแรงงาน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมชั้น 7
อาคารศาลแรงงานกลาง กรุงเทพมหานคร
9. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมและแลกเปลี่ยนความรูทางกฎหมายระดับเอเชีย (Asian Law
student association Forum) ภายใตหัวขอ The New Era of Asian Economic ในระหวางวัน ที่ 1 - 8
สิงหาคม 2553 ณ Konkuk University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
10. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการประชุมและแลกเปลี่ยนความรูทางกฎหมายระดับเอเชีย (Asian Law
student association Forum) ภายใตหั วขอ Asian problem ในระหวางวันที่ 12 – 19 สิงหาคม 2553 ณ
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน
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11. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2553ณ น้ําตกหมอกฟา
อุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย อ.แมแตง จ.เชียงใหม
12. โครงการอบรมความสามารถแกนนําในกิจ กรรมสัน ทนาการเชิง สรางสรรค วัน ที่ 30 – 31
ตุลาคม 2553 ณ อางเก็บน้ําหวยตึงเฒา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
13. สนับสนุนชมรมฟุตบอลคณะนิติศาสตรเขารวมแขงขันฟุตบอลประเพณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2553 (CMU LEAGUE 2010 – 2011) แขงขันในระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ถึง 30 มกราคม
2554 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
14. โครงการแนะแนวนองฝก งาน วัน ที่ 10 พฤศจิก ายน 2553 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 คณะ
สังคมศาสตร
15. รวมกับสมาคมศิษญเกาคณะนิติศาสตรจัดงานเลี้ยงศิษยเกาคณะนิติศาสตร ในวันที่ 10 ธันวาคม
2553 ณ รานโตง อ.เมือง จ.เชียงใหม
16. จัดการลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาตร ประจําปการศึกษา 2554 ใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณหนาสํานักงานคณะนิติศาสตร
17. ส นั บ สนุ น นั ก ศึ กษ าชมรมนั ก ศึ กษ ากฎหมายแ ห งภาค พื้ นเ อเ ชี ย ค ณะนิ ติ ศ าส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ALSA CMU)เขารวมการประชุมและแลกเปลี่ยนความรูทางกฎหมายระดับ
เอเชีย (Asian Law student association Forum) ภายใตหัวขอ Alternative Dispute Resolution ใน
ระหวางวันที่ 7 – 12 มกราคม 2554 ณ ประเทศสิงคโปร
18. โครงการปาฐกถา เรื่อง Globalization and legal consciousness in Thailand วันที่ 21 มกราคม
2554 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 สํานักบริการเทคโนโลยี (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
19. โครงการแสดงความยินดีตอบัณ ฑิต คณะนิติศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 วันที่ 23 -24
มกราคม 2554 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร
20. โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2554
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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นอกจากกิจกรรมดังกลาวซึ่งจัดขึ้นโดยงานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาตรแลว ทางสโมสรนักศึกษาคณะ
นิติศาสตรยังไดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ซึ่งมีการจั ด
กิจกรรมทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ดังตอไปนี้
โครงการกิจกรรม
1. โครงงานสันทนาการ;พานองเขาบาน
2. โครงงาน สอนนองรองเพลงเชียร
3. โครงงาน สานสัมพันธนิติฯ - สถาปตย วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. โครงงานพี่ติวนอง และเอกสารประกอบคําบรรยาย ภาคเรียนที่ 1
5. โครงงานสัมมนาการตอบขอสอบกฎหมาย
6. โครงงานสดุดีวันรพี วัน เสาร ที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม
7. โครงงานกีฬาสี4ชั้นป วัน อาทิตย ที่ 27 มิถุนายน 2553 ณ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. โครงงานกีฬาและกิจกรรมสานสัมพันธ 5 คณะ วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ สนามกีฬารักบี้
และ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9. โครงงานหองเชียรสปอรตเดย วันที่ ณ หอง SB 4105 คณะสังคมศาสตร
10. โครงงานสวัสดิการวันสปอรทเดย วันที่ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
11. โครงงานวันวิชาการคณะนิติศ าสตร ครั้งที่ 2 วัน ที่ 12 มกราคม 2554 ณ หอง SB3203 และลาน
จามจุรี คณะนิติศาสตร
12. โครงงานบาสเกตบอสประเพณี Econ-Law วันที่ ณ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
13. โครงงานกีฬาลูกรพี ครั้งที่ 5 วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
14. งาน Thank more และ Bye senior คณะนิ ติ ศ าสตร วั น ที่ 19 มกราคม 2554 ณ ลานจามจุ รี
คณะนิติศาสตร
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ทุนการศึกษา
ในปการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร ไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา ดังนี้
ประเภททุนการศึกษา
จํานวนทุน
งบประมาณรายได
ทุนประจําปการศึกษา 2553
3
ทุนนักศึกษาชวยงานอาจารย ประจําภาคเรียนที่ 1
17
ทุนนักศึกษาชวยงานอาจารย ประจําภาคเรียนที่ 2
14
จากเงินบริจาค/เงินผลประโยชน กองทุน – มูลนิธิ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม
1
จากเงินบริจาค/เงินผลประโยชน กองทุน – มูลนิธิ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม
1
กองทุนสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเภทตอเนื่องจนจบการศึกษา
3
กองทุนสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเภทตอปการศึกษา
2
มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประเภทตอเนื่องจนจบ
1
การศึกษา
มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประเภทตอปการศึกษา
4
SMBC Global Foundation Scholarship
1
โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย
20
โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยรัฐ
กองทุนโอยัง – บางกอกโพสต
ทุนมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล
เงิน ชว ยเหลื อ พิเศษ (6,000.- บาท)ของคณะกรรมการสงเสริม หา
วิทยาลัยเชียงใหม

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
กองทุนนางฮั่งเคี้ยว แซปง (พึ่งรัศมี)
กองทุน น.ส.ธีรยา วิสิทธิ์พานิช
ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร

จํานวนเงิน
3,800.- บาท
42,500.- บาท
35,000.- บาท
40,000.- บาท
20,000.- บาท
40,000.- บาท
20,000.- บาท
30,000.- บาท
20,000.- บาท
16,000.- บาท

1

24,000.- บาท
730$
600,0000.บาท
30,000.- บาท

1
1
1

50,000.- บาท
12,000.- บาท
6,000.- บาท

1
1
1
1

10,000.- บาท
16,000.- บาท
10,000.- บาท
8,000.- บาท
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ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553

โครงการแนะแนวนองฝกงาน

โครงการสัมมนาการตอบ
ขอสอบกฎหมาย
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2
คณะสังคมศาสตร

23

ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ตอ)

โครงการวันวิชาการ คณะนิติศาสตร ครั้งที่ 2

24

ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ตอ)

โครงการสัมมนาเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน
คณะนิติศาสตร จัดรวมกับ รวมกับศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่น
และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย AIHR)
(

โครงการคายคุณธรรม
25

ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 (ตอ)

กิจกรรม Sport Day ป 53

26

การวิจัย
คณะนิติศาสตร ไดมุง เนน การวิจัยโดยสง เสริมสนับสนุนใหคณาจารยไดทําวิจัย การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแกคณาจารย และนักศึกษาดานการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย เปนศูนยดําเนินการในดานตาง ๆ
ผลการดําเนินงานดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2553
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ลําดับที่
โครงการวิจัย
1
โครงการการพัฒนาเครือขายวิชาการ
เพื่อสนับสนุนความเปนธรรมสําหรับ
กลุมเกษตรกรในระบบพันธสัญญา
2

โครงการจัดทําขอเสนอสําหรับการ
ปฏิรูปกระบวนการจัดทํานโยบาย
สาธารณะและระบบกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนใหแรงงานสามารถเขาถึง
ระบบสวัสดิการสังคม สิทธิและบริการ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม

คณะผูวิจัย
แหลงทุน
อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล
แผนงานพัฒนา
อาจารยทศพล ทรรศนกุลพันธ คุณภาพชีวติ
แรงงาน (สสส.)
อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล
แผนงานพัฒนา
อาจารยทศพล ทรรศนกุลพันธ คุณภาพชีวติ
แรงงาน (สสส.)

โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได
ลําดับที่

โครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

แหลงทุน

Dr.Alexandre Chitov

นิติศาสตร
(งบเงินรายได)
นิติศาสตร
(งบเงินรายได)

1

Criminological study of repentance

2

กฎหมายและจารีตประเพณีในการ
อาจารยบุญชู ณ ปอมเพ็ชร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษา
เฉพาะกรณีกลุมปะกากะญอ พื้นที่
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
เปรียบเทียบกับการจัดการทรัพยากร
โดยชุมชน อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม
สภาพปญหาทางกฎหมายใน
อาจารยทศพล ทรรศนกุลพันธ นิติศาสตร
ชีวิตประจําวันของประชาชน และ
(งบเงินรายได)
แนวทางการใชหลักกฎหมายเบื้องตนใน
การแกไขปญหา

3
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จํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุนการวิจัย
แหลงทุน
ปงบประมาณ 2553
จํานวนโครงการ
จํานวนเงิน (บาท)
งบประมาณแหลงทุนภายนอก
2
4,300,000.งบประมาณเงินแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
3
150,000.-

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย

โครงการการพัฒนาเครือขายวิชาการเพื่อสนับสนุนความเปนธรรมสําหรับกลุมเกษตรกร
ในระบบพันธสัญญา

28

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย (ตอ)

กฎหมายและจารีตประเพณีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษา เฉพาะกรณี
กลุมปะกากะญอ พื้นที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เปรียบเทียบกับการจัดการทรัพยากร
โดยชุมชน อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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การบริการวิชาการ
คณะนิติศาสตร สนับสนุน สงเสริม และประสานงานใหคณาจารยคณะนิติศาสตร ไดนําความรู
ความสามารถ และประสบการณ ใหบริการวิชาการแกชุมชน ในรูปแบบหลากหลาย ดังนี้
โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในลักษณะโครงการตอเนื่อง
ในปการศึกษา 2553 ไดจัดโครงการใหบริการวิชาการที่ดําเนินการในลักษณะโครงการตอเนื่อง โดยมี
ผลการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 6 โครงการดังนี้
1. โครงการใหคําปรึก ษาทางกฎหมายแกประชาชน ไดใหบริก ารทางกฎหมายแกประชาชน โดย
ใหบริการวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00-16.00น.
2. โครงการคลินิก สัญจรครั้ง ที่ 2/2553:การเผยแพรค วามรู ทางกฎหมาย เรื่อง ความรุน แรงใน
ครอบครัวใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 จัดโดยศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
3. โครงการคลินิกสัญจรครั้งที่ 3/2553 เรื่อง การเผยแพรความรูทางกฎหมายแกชุมชนในพื้นที่หางไกล
ณ โรงเรียนบานขุนกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2553 จัด
โดยศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
4. โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหกับเยาวชนในศูน ยฝก และอบรมเด็ก และเยาวชน เขต 7
จัง หวัด เชียงใหม ณ ศูน ยฝก และอบรมเด็ก และเยาวชน เขต 7 จัง หวัด เชียงใหม ระหวางเดือ น
มีนาคม 2553 – ธันวาคม 2553 จัดโดยศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
5. โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหกับผูตองขัง หญิง ณ ทั ณ ฑสถานหญิง จัง หวัด เชียงใหม
ระหวาง เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 จัดโดยศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
6. รายการวิทยุ "ตราชูคูชาวบาน" ความยาว 25 นาที ออกอากาศทุกวันเสารเวลา 19.35 - 20.00น.
ผานสถานที่ FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน โดยอาจารยสาลิณี ภูรุงเรืองผล
โครงการบริการวิชาการระยะสั้น (จัดประชุม อบรม สัมมนา)
ในป ก ารศึ ก ษา 2553 ได จัด กิจ กรรมเพื่อ เป น บริ ก ารวิ ชาการแก นัก ศึก ษาและประชาชนทั่ วไป
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังตอไปนี้
1. โครงการสัมมนาเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2553 จัดโดย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงเอเชีย (AIHR)
2. อบรมการใชฐานขอมูล Westlaw International ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2553 จัดโดยคณะนิติศาสตร รวมกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยขั้นสูงทางดานนิติศาสตร" 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ณ โรงแรมศิรินาถ การเดน จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2553 จัดโดย ศูนยวิจัย
และพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. Workshop on Legal Community Teaching and Legal Consolation Service ณ ศูนยใหคําปรึกษา
ทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2553 จัดโดยศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
30

โครงการบริการวิชาการระยะสั้น (จัดประชุม อบรม สัมมนา) (ตอ)
5. สัมมนาเพื่อรวบรวมปจจัยและกลไกที่มีผลตอความยากจนในประเทศไทยและกําหนดแนวทางนโยบาย
และการทํางานขอการพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 จัดโดยศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมกับ Actionaid
6. โครงการเสวนาโต ก ลมเรื่ อ ง "สิ ท ธิ ก ารตาย" ( Right to die) ณ ห อ งเรี ย นปริ ญ ญาโท 102
คณะนิติ ศ าสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่ อวัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2553 จัด โดย คณะนิติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2010 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ
คณะสั ง คมศาสตร มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม เมื่ อวัน ที่ 26 - 28 พฤศจิก ายน 2553 จัด โดยศู น ยใ ห
คําปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหแกนักศึกษาสัตวแพทย ณ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2553,19 พฤษภาคม 2553,9,30 มิถุนายน 2553,1,22 กันยายน 2553,
13 ตุลาคม 2553 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน ประจําปการศึกษา 2553
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ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ (ตอ)

โครงการคลินิกสัญจรครั้งที่ 2/2553:การเผยแพรความรูทางกฎหมาย เรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม และโรงเรียนหางดง-รัฐราษฎรอุปถัมภ

โครงการคลินิกสัญจรครั้งที่ 3/2553 เรื่อง การเผยแพรความรูทางกฎหมายแกชุมชนในพื้นที่หางไกล
ณ โรงเรียนบานขุนกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
32

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ (ตอ)

โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหกับเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม

อบรมการใชฐานขอมูล Westlaw International ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการอบรมความรูทางกฎหมายใหแกนักศึกษาสัตวแพทย
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ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ (ตอ)

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยขั้นสูงทางดานนิติศาสตร" 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

Workshop on Legal Community Teaching and Legal Consolation Service
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ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ (ตอ)

โครงการเสวนาโตะกลมเรื่อง "สิทธิการตาย" (Right to die)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2010
35

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
คณะนิติศาสตร ใหความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. โครงการลูกชางปลอดอบายมุข เติมความสุข ใหสิ่งแวดลอม (ศาสนสถาน) ประจําปการศึกษา 2553
วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ วัดสมเด็จดอยนอย อ.แมริม จ.เชียงใหม
2. โครงการพิธีไหวครูและเชิดชูนักศึกษาดีเดน ประจําป 2553 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2553
ณ หอง SB 1122 คณะสังคมศาสตร
3. โครงการคายคุณธรรม ในระหวางวัน ที่ 5 – 7 มิถุน ายน 2553 และวัน ที่ 12 – 14 มิถุน ายน 2553
ณ วัดปาดาราภิรมย (พระอารามหลวง) อ.แมริม จ.เชียงใหม
4. โครงงานนํานักศึกษาใหมนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ วันเสารที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ พระธาตุ
ดอยสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
5. โครงงานขันโตก Freshy Night คณะนิติศ าสตร วัน เสาร ที่ 10 กรกฎาคม 2553 ณ ลานจามจุรี
คณะนิติศาสตร
6. โครงการถวายเที ย นพรรษา เนื่ อ งในวั น เข า พรรษา วั น พฤหั ส บดี ที่ 22 กรกฎาคม 2553
ณ วัดสวนพริก ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม
7. โครงการปลอยพันธปลาสูแหลง ธรรมชาติ วันพุธที่ 18 สิง หาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ เขื่อนแมกวงอุดมธารา ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
8. โครงการถวานองคกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหมวันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ วัดฝายหิน
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
9. โครงการจั ดกิ จ กรรมเรี ย นรู ก ารประดิ ษ ฐกระทงด ว ยใ บตองและการ ประกวดกระท ง
วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณหนาสํานักงาน ชั้น 1 คณะนิติศาสตร

36

ภาพกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

โครงการลูกชางปลอดอบายมุข เติมความสุขในสิ่งแวดลอม (ศาสนสถาน)

พิธีไหวครูและเชิดชูนักศึกษาดีเดน คณะนิติศาสตร
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ภาพกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม(ตอ)

โครงการคายคุณธรรมณ ศูนยพัฒนาคุณธรรม วัดปาดาราภิรมย (พระอารามหลวง)
อําเภอแมริม จังหวัดชียงใหม

โครงการขันโตก Freshy Night คณะนิติศาสตร
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ภาพกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม(ตอ)

โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดสวนพริก ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม

โครงการปลอยพันธุปลาสูแหลงธรรมชาติ ณ เขื่อนแมกวงอุดมธารา
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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ภาพกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม(ตอ)

โครงการถวายองคกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ วัดฝายหิน

โครงการการเรียนรูการประดิษฐกระทง การประกวดกระทงดวยใบตอง
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ภาพกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม(ตอ)

โครงการนํานองนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
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วิเทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ
การจัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารยจากตางประเทศ
1. Bruce A. Lasky, J.D., LL.M. และ Wendy J. Morrish Director of Bridges Across Borders Southeast
Asia Community Legal Education Initiative มาบรรยายในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการศึ ก ษา
กฎหมายเชิง คลินิก 2010 (Clinical/Community Legal Education (CLE) Thailand Workshop 2010)
ระหว า งวั น ที่ 26 ถึ ง 28 พฤศจิ ก ายน 2553 ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 4 อาคารปฏิ บั ติ ก าร คณะ
สังคมศาสตร
2. Prof.Gordon Walker ตําแหนง Chair of Commercial Law, School of Law จาก La Trobe University
ประเทศ Australia ไดเดินทางมาเยี่ยมชมและบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาตอประเทศออสเตรเลีย
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ หองเรียนปริญญาโท 102
การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น
1. อาจารยกัญญา หิ รัณ ยวัฒนพงศ บรรยายพิเศษเกี่ยวกั บการเรียนการสอนดานกระบวนการ
ยุติธรรม ใหแกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน
6 คน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ หองเรียน ปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร
2. ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
เรื่อง การสอนกฎหมายในชุมชนและการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย แกคณาจารยจากจาก Faculty
of law and political Science, The National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว า งวั น ที่ 14 - 15 กั น ยายน 2553 ณ ศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร
3. อาจารยกัญญา หิรัณยวัฒนพงศ และอาจารยบุญชู ณ ปอมเพ็ชร เปนวิทยากรในการเสวนาโตะ
กลม เรื่อง "สิทธิการตาย" (Right to die) โดยมี นักศึกษาชาวตางชาติจาก Faculty of Health and
Social Studies, University of South Bohemia in České นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวม
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ หองเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การตอนรับผูแทนจากสถาบันและองคกรตางประเทศ
1. Assoc.Prof.Viengvilay Thiengchanhxay รองคณบดี จ าก Faculty of Law and Political Science,
National University of Laos และ Mr.Erik Haggqvist จาก UNICRI ประจํ า ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ ในวันที่ 11 มีน าคม
2553 ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี คณะนิติศาสตร
2. Ho Nhan Ai คณบดีจาก Faculty of Law Hue University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ไดเ ดิน ทางมาเจรจาความรวมมือทางวิ ชาการ ในวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ หอ งประชุ ม
สํานักงานคณบดี คณะนิติศาสตร
3. คณะผูบริหารจาก Trade Union University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณาจารย
จาก National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ เจาหนาที่
จากหนวยงานศูนยชวยเหลือประชาชนประจําคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ
ลาว ไดเดินทางมาเยี่ยมชมการทํางานของคณะนิติศาสตร และศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ หองเรียนปริญญาโท 102 และ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร
4. Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa Univeristy School of Law ประเทศญี่ ปุน ไดเดิ น ทางมาเจรจา
เจรจาความรวมมือทางวิชาการดานงานวิจัย และเยี่ยมชมศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ในวันที่
21 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี และ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร
5. Mr.Khamsone Souliyaseang คณบดีแ ละคณะ จาก Faculty of law and political Science, The
National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเดินทางมาเจรจา
ความรวมมือทางวิชาการดานงานวิจัย ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และหารือการ
จัดฝกอบรมการใหคําปรึกษาทางกฎมายกับศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาการ
ตอ MOU ระหวางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553
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ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ
การจัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารยจากตางประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2010
(Clinical/Community Legal Education (CLE) Thailand Workshop 2010)
ระหวางวันที่ 26 ถึง 28 พฤศจิกายน 2553
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร

บรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาตอประเทศออสเตรเลีย
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ หองเรียนปริญญาโท 102

44

ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ(ตอ)
การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนการสอนดานกระบวนการยุติธรรม ใหแกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 23 สิงหาคม 2553

การตอนรับและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ เรื่อง การสอนกฎหมายในชุมชนและ
การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย (CMU CLE Training Work shop)
แกคณาจารยจาก Faculty of law and political Science, The National University of Laos
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหวางวันที่ 14 - 15 กันยายน 2553
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ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ(ตอ)

การเสวนาโตะกลม เรื่อง เรื่อง "สิทธิการตาย" (Right to die) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ณ หองเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การตอนรับผูแทนจากสถาบันและองคกรตางประเทศ

Ho Nhan Ai คณบดีจาก Faculty of Law Hue University ประเทศ Vietnam
ไดเดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี คณะนิติศาสตร
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ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ(ตอ)
การตอนรับผูแทนจากสถาบันและองคกรตางประเทศ (ตอ)

คณะผูบริหารจาก Trade Union University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณาจารย
จาก National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ เจาหนาที่
จากหนวยใหความชวยเหลือประชาชนประจําคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
ไดเดินทางมาเยี่ยมชมการทํางานของคณะนิติศาสตร และศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ หองเรียนปริญญาโท 102 และ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร

Dr.Nobuyuki Arai จาก Kagawa Univeristy School of Law ประเทศญี่ปุน ไดเดินทางมาเจรจาเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการดานงานวิจัย และเยี่ยมชมศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ในวันที่ 21 กรกฎาคม
2553 ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี และ ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร
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ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ(ตอ)
การตอนรับผูแทนจากสถาบันและองคกรตางประเทศ (ตอ)

Mr.Khamsone Souliyaseang คณบดีและคณะ จาก Faculty of law and political Science,
The National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเดินทางมาเจรจา
ความรวมมือทางวิชาการดานงานวิจัย ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และหารือ
การจัดฝกอบรมการใหคําปรึกษาทางกฎหมายกับศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย รวมทั้งพิจารณา
การตอ MOU ระหวางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553
การพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการดานกฎหมายระหวางนักศึกษาคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ นักศึกษาจาก The State University of New York at Buffalo
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 9 - 24 มกราคม 2553
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รางวัลและการไดรับการยอมรับ

1. นายสุริยา แสงแกวฝน นักศึก ษาชั้น ปที่ 1 คณะนิติศ าสตร รหัส 532010071 ไดรับรางวัล
คนเล็กหัวใจใหญ ในงานคนคนฅนอวอรด ครั้ง ที่ 2 บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัตน
ธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553

2. นส.พรศิ ริ ประคองธรรม รหั ส 502010045 และ นส.สุ ท ธาสิ นี ประพุ ท ธ พิ ท ยา
รหัส 502010074 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศที่ 2 ในการแขงขันตอบปญหาสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา
จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ร ว มกั บ กรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.53
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รางวัลและการไดรับการยอมรับ

3. นางสาวปณิดา ตุวานนท นักศึกษาปริญญาโท รหัส 4784185 ไดรับรางวัล วิทยานิพนธดีเดน
ระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2553 จากวิทยานิพนธเรื่อง "ผลกระทบของการใหความคุมครองสิทธิ
นัก ปรับปรุง พัน ธุพืชภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธพิช พ.ศ.2542 ตอเกษตรกรไทย : ศึกษากรณี
ขาวโพด มะเขือเทศ และกลวยไม" โดยมี รศ. ดร. กอบกุล รายะนาครเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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รางวัลและการไดรับการยอมรับ

4. นายจตุ ร งค ศรีโชติ นัก ศึก ษาคณะ
นิ ติ ศ าสตร รหั ส 512010009 ได รั บ รางวั ล
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีมาก ประจําป
การศึกษา 2553 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

5. นักศึกษาคณะนิติศาสตร ไดรับรางวัล
ช น ะ เ ลิ ศ ก า ร ป ร ะ ก ว ด พ า เ ห ร ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในงาน Sport Day and
Night 2010 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553

6. นายสกลวรรณ พั น เพ็ ช ร นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 รหั ส
532010064 สัง กัด คณะนิติศ าสตร มหาวิ ทยาลัย เชียงใหม ไดรั บ
พระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน แหง ชาติ สาขาการศึกษา
และวิชาการ ประจําป 2553 จากคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และไดเขารับพระราชทานเกียรติบัตร
รางวัลเด็ก และเยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553 จากสมเด็จพระ
บรมโอสรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารกีฬาเวสน 2 ศูนย
เยาวชนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทรที่ 25 กันยายน 2553
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วิสัยทัศน
มุงเนนเปนสถาบันการศึกษาที่มีความเขมเข็งในทางวิชาการและการวิจัยทางดานนิติศาสตร
และมีสวนรวมกับสังคม ในกิจกรรมที่นำมาซึ่งประโยชนโดยสวนรวม ตลอดจนเปนแหลง
ความรูทางกฎหมายใหกับสังคม รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่สามารถแขงขันและพึ่งพา
ตนเองได
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท : 053-942910, 053-942912, 053-942913 โทรสาร : 053-942914
www.law.cmu.ac.th

