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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

FACULTY
OF

ปรัชญา :
ปณิธาน :
วิสัยทัศน์ :
		

ความรู้เพื่อจรรโลงสังคม
สถาบันการศึกษากฎหมายที่เป็นปัญญาให้กับสังคม
มุ่งเน้นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งในทางวิชาการ 		
การวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ การมีส่วนร่วมกับสังคมในกิจกรรม
ที่นำ�มาซึ่งประโยชน์โดยส่วนรวม และเป็นแหล่งความรู้ทาง		
		
กฎหมายให้กับสังคม ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่สามารถ
			
แข่งขันและพึ่งพาตนเองได้

LAW

พันธกิจและวัตถุประสงค์
พันธกิจ

1. จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็น
มาตรฐานเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นสหวิทยากร ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ
3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย แก่ชุมชนและสังคมที่ตอบสนองต่อปัญหาของสังคม
4. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้ดำ�รงอยู่อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และ สามารถที่จะเป็นผู้นำ�สังคม ในเรื่องของแนวคิดทางกฎหมายได้
2. เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสามารถที่จะนำ�ไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ
ของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นและสังคม
4. เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ดำ�รงอยู่อย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
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ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์
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คณะนิ ติ ศ าสตร์

จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ.2549 เป็นคณะลำ�ดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 125 ตอนพิ เ ศษ
112 ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีความเป็นมา
โดยสังเขป ดังนี้
พ.ศ. 2508 เริ่มจัดการเรียนการสอนในฐานะสาขา
วิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษาสั ง กั ด ภาควิ ช า
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็น
วิชาเอกสำ�หรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาบังคับพื้นฐาน
วิ ช าโทและวิ ช าเลื อ กสำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาค
แห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว อนึ่ง เพื่อ
เป็ น การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (ปีงบประมาณ 2535 - 2539)
พ.ศ. 2538 ดำ�เนินการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการ
วิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ภายใต้ ชื่ อ “โครงการให้ คำ � ปรึ ก ษาด้ า น
กฎหมายแก่ประชาชน” ซึ่งได้ดำ�เนินการมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2539 เริ่มโครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาขึ้นเป็นภาควิชา ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ
2540 - 2544) โดยได้ ใ ช้ อ าคาร 2 คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำ�นักงานโครงการจัดตั้งภาค
วิชานิติศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย
แต่ โ ครงการดั ง กล่ า วได้ ถู ก ชะลอไว้ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เนื่องจากฐานะการเงิน การคลังและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ใน พ.ศ. 2540 และแม้ว่าสาขาวิชานิติศาสตร์จะมีฐานะเพียง
หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษาก็ ต าม แต่ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น
พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
เนติบัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสาขา
วิชานิติศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของ
เนติบัณฑิตยสภาได้

พ.ศ. 2546 ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม
หน่วยงานและ
องค์กรที่ต้องการบุคลากรทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการ
ศึกษาแก่บุคคลที่ ต้องการศึกษากฎหมายหลังจากการสำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น
พ.ศ. 2547 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต เนื่ อ งจากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนใจในสาขาวิ ช า
นิติศาสตร์เป็นอันมาก จึงเปิดหลักสูตรเพื่อเป็นการเสนอทาง
เลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
พ.ศ. 2549 สถาปนาคณะนิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อให้ ก าร
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึ่งพา
ตัวเองได้ สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็ น มหาวิ ท ยาลั ยในกำ � กั บ ของรั ฐ โดยยั ง คงใช้
อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้ง
คณะนิติศาสตร์
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โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์

โครงสร้างองค์กรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
คณะกรรมการ
อำ�นวยการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร์

สำ�นักวิชา
นิติศาสตร์

สำ�นักงานคณะ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมาย

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษา
ทางกฎหมาย

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสำ�นักงานคณะ

งาน
บริหาร
ทั่วไป

งานการเงิน
การคลัง
และพัสดุ

งานนโยบายและ
แผนและประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

งานบริหาร
งานวิจัย
บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์

1.
2.
3.
4.
5.

งานบริหารทั่วไป
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
กฎหมาย

หัวหน้าศูนย์
ให้คำ�ปรึกษาทาง
กฎหมาย

หัวหน้าสำ�นักวิชานิติศาสตร์
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คณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�คณะนิติศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม			
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.อภิวันท์ พลชัย ) รองประธานกรรมการ
ดร.กิติพงษ์ กิติยารักษ์			
กรรมการ
ศ.พิชัยศักดิ์ หรยางกูร			
กรรมการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์				
กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์		
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์วสุ สิงหัษฐิต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รักษาการแทนเลขานุการคณะ / ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าสำ�นักวิชานิติศาสตร์ / ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
หัวหน้าศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
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General Administration

การบริหารทั่วไป
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15

บุคลากร

บุคลากร

จำ�นวนบุคลากร

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา

ในปี 2554 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 35 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างอัตรากำ�ลัง – จำ�นวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน
สายงาน
รายการ

ข้าราชการ

ข้าราชการ
เปลี่ยน
สถานภาพ
เป็น พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง
ประจำ�

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ชั่วคราว
(พนักงาน
ส่วนงาน)

รวม

สำ�นักวิชานิติศาสตร์

1

8

-

10

2

21

สำ�นักงานคณะ

-

1

1

3

7

12

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
กฎหมาย

-

-

-

-

1

1

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทาง
กฎหมาย

-

-

-

-

1

1

รวม

1

9

1

13

11

35

•

หมายเหตุ การนับจำ�นวนคนอิงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาคือ ระยะเวลาการทำ�งาน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
สำ�นักงานคณะ

2
-

18
2

1
12

21
14

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

-

-

-

-

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

-

-

-

-

รวม

2

20

13

35

ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนอาจารย์ประจำ�จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
รายการ

ศาสตราจารย์

สำ�นักวิชานิติศาสตร์

-

รวม

รอง
ศาสตราจารย์
3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
2

3

2

อาจารย์

รวม

16

21

16

21

ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนอาจารย์ประจำ�ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
รายการ
สำ�นักวิชานิติศาสตร์
รวม

โท

-

ในประเทศ

จำ�นวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ

เอก
2
2

โท

-

ต่างประเทศ

เอก
1
1

16

17

Education Management

การจัดการศึกษา

18

19

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา

ในปีการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
1. หลักสูตรแผน 1 เป็นหลักสูตร 4 ปีจำ�นวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาต้องสำ�เร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า และมีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)
มีการเปิดสอนทั้งในเวลาราชการ (ภาคปกติ) และนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ)
2. หลักสูตรแผน 2 เป็นหลักสูตร 3 ปี จำ�นวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิตผู้เข้าศึกษาต้องสำ�เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่น เปิดสอนนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จำ�นวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิตและทำ�วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2. หลักสูตรแผน ข จำ�นวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิตและทำ�วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

จำ�นวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2554
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 852 คน จำ�แนกเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จำ�นวน 75 คน และปริญญาตรี 777 คน (หลักสูตรปกติ 307 คน
หลักสูตรภาคพิเศษ 470 คน)

จำ�นวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำ�แนกตามระดับการศึกษา
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
รวมทั้งสิ้น

ชั้นปีที่ 1
80*
141
15
236

ชั้นปีที่ 2
72
100
60**
232

ชั้นปีที่ 3
76
130
206

ชั้นปีที่ 4***
79
99
178

รวม
307
470
75
852

หมายเหตุ
* นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบ่งเป็น โควต้าภาคเหนือ 29 คน Admisssion 45 คน และ โครงการพิเศษ (ไทยภูเขา กีฬา ภาคใต้) 6 คน
**นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รวมถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร
***นักศึกษาชั้นปีทิ่ 4 รวมถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2553 มีผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 129 คน ทั้งนี้ไม่มีผู้สำ�เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาโท

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำ�ปีการศึกษา 2553

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
(คน)
64

ร้อยละที่สำ�เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
83.12

ปริญญาตรี (พิเศษภาค)

65

55.56

ปริญญาโท
รวมทั้งสิ้น

0
129

0
61.72

ระดับ

20

21

Finance

การเงิน

22

23

การเงิน
งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2554 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายรับจริงทั้งสิ้น 34,156,601.06 บาท จำ�แนกเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 16,726,607.06 บาท งบประมาณ เงินรายได้ 17,429,994.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายรับจริงประจำ�ปีงบประมาณ 2554
งบประมาณ งบประมาณเงิน
เงินแผ่นดิน
รายได้
16,726,607.06
-

ประเภทของรายได้
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

16,726,607.06

48.97

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำ�รุง

-

-

-

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)

-

2,708,262.00

2,708,262.00

7.93

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

- 13,045,912.00

13,045,912.00

38.19

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
รวม

- 1,675,820.00
16,726,607.06 17,429,994.00

1,675,820.00
34,156,601.06

4.91
100

-

การใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ 2554
หมวดรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ�

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน
1,286,948.00

งบประมาณ
เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

-

1,286,948.00

6.28

ค่าจ้างชั่วคราว

-

1,998,451.00

1,998,451.00

9.74

ค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

-

154,171.00

154,171.00

0.75

1,319,566.12

4,742,916.77

6,062,482.89

29.56

102,697.34

45,754.36

148,451.70

0.72

84,365.00

2,175,979.05

2,260,344.05

11.02

7,391,098.00

-

7,391,098.00

36.04

-

-

0.00

0.00

ค่าครุภัณฑ์

-

217,786.00

217,786.00

1.06

รายจ่ายอื่น

-

988,400.00

988,400.00

4.82

10,184,674.46

10,323,458.18

20,508,132.64

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100.00

24

25

Research

การวิจัย

1
งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

2
งบประมาณเงินแผ่นดิน
-

3
งบประมาณเงินรายได้
2
100,000.-

4
งบประมาณส่วนตัว
3
260,000.-

จำ�นวนโครงการ
6
ปีงบประมาณ

รวม

จำ�นวนเงิน
4,600,000.-

4,960,000.-

โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
เพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมสำ�หรับ อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
กลุ่มเกษตรกรในระบบพันธสัญญา

5

ผศ. ดร.พรรณรายรัตน์
ศรีไชยรัตน์

ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษา
กฎหมายไทย : การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิค

4

อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
อ.มณทิชา ภักดีคง
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในมติ
และรายงานอย่างเป็นทางการของ
สหประชาชาติ

ENVIRONMENTAL CRIMINAL Dr.Alexandre Chitov
LAW OF PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA
ยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินกลไกพัฒนา อ.จักรภพ ศิริภากรกาญจน์
ที่สะอาดของประเทศไทย

ชื่อผู้วิจัย





















ช่วงระยะเวลา

1,700,000 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ขยายโครงการถึง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

100,000 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 –
12 มีนาคม พ.ศ. 2553
ขยายถึง 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2554
300,000 6 มีนาคม พ.ศ.2552 –
6 มีนาคม พ.ศ. 2553
ขยายถึง 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2554

50,000 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

50,000 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายละเอียดโครงการ
ประเภทผู้
ประเภทงบประมาณ
วิจัย
งบ
ผู้
ผู้
เงิน
แผ่น
ภาย ส่วน ประมาณ
วิจัย วิจัย
ราย
ดิน
นอก ตัว จัดสรร
หลัก ร่วม
ได้

ผลการดำ�เนินงานด้านการวิจัย ประจำ�ปีปฎิทิน 2554 โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2554

3

2

แหล่งทุน

1

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

จำ�นวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน ประจำ�ปีงบประมาณ 2554

ลำ�ดับ

ในปี 2554 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนในการทำ�วิจัยทั้งแหล่งทุนภายนอกและทุนภายในดังนี้
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

ทุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจัยสำ�หรับคณะที่จัดตั้งใหม่
และคณะในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
(ได้รับจัดสรรทุนในปีงบประมาณ
2553)

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
(ได้รับจัดสรรทุนในปีงบประมาณ
2553)

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

แหล่งทุน

เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแก่คณาจารย์

การวิจัย

คณะนิติศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ทำ�วิจัย การตีพิมพ์
และนักศึกษาด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย เป็นศูนย์ดำ�เนินการ

26
27

โครงการศึกษาวิธีการพัฒนาระบบ
และแนวทางปฏิบัติในการรองรับ
สภาวะวิกฤตด้านพลังงานระดับ
ประเทศ
โครงการจัดทำ�รายงานผลการศึกษา อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานโครงการ
สร้างความเข้มแข็งกลไกเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จังหวัดตรัง

8

9

การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ครอบครัวของคนเมืองและคนชนบท
ในจังหวัดเชียงใหม่

การหาค่าความสูงของบุคคลจากระยะ อ.อัษฎายุทธ ผลภาค
ห่างของรอยเท้าที่เกิดจากการเดิน
ตามปกติ

12

13

อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

อ.สุธาสินี ธิติสุทธิ
รายงานการวิจัยคำ�พิพากษาศาล
ปกครองและคำ�วินิจฉัยของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในคดีและ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำ�นาจหน้าที่ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

11

อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ชื่อผู้วิจัย
สภาพปัญหาทางกฎหมายในชีวิต
ประจำ�วันของประชาชนและแนวทาง
การใช้หลักกฎหมายเบื้องต้นในการ
แก้ไขปัญหา

ชื่อโครงการ

10

ลำ�ดับ

โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2554 (ต่อ)

อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

การศึกษาวิเคราะห์แรงงานนอกระบบ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
และการสำ�รวจเพื่อสร้างแบบจำ�ลอง อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
สำ�หรับการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบที่มีประสิทธิภาพ

7

ชื่อผู้วิจัย

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
โครงการจัดทำ�ข้อเสนอสำ�หรับการ
อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ปฏิรูปกระบวนการจัดทำ�นโยบาย
สาธารณะและระบบกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนให้แรงงานสามารถเข้าถึง
ระบบสวัสดิการสังคม สิทธิและบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ชื่อโครงการ

6

ลำ�ดับ

โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2554 (ต่อ)



























ช่วงระยะเวลา

30,000 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 31 มกราคม พ.ศ. 2555

30,000 15 กันยายน พ.ศ. 2553 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

50,000 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2554

50,000 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 –
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ขยายถึง 18 พฤษภาคม
พ.ศ.2554

ช่วงระยะเวลา

350,000 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 –
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

1,000,000 2 มิถุนายน พ.ศ.2554 –
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

400,000 เมษายน พ.ศ. 2554 –
มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,100,000 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียดโครงการ
ประเภทผู้
ประเภทงบประมาณ
วิจัย
งบ
ผู้
ผู้
เงิน
แผ่น
ภาย ส่วน ประมาณ
วิจัย วิจัย
ราย
ดิน
นอก ตัว จัดสรร
หลัก ร่วม
ได้







รายละเอียดโครงการ
ประเภทผู้
ประเภทงบประมาณ
วิจัย
งบ
ผู้
ผู้
เงิน
แผ่น
ภาย ส่วน ประมาณ
วิจัย วิจัย
ราย
ดิน
นอก ตัว จัดสรร
หลัก ร่วม
ได้

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการ
สนับสนุนของสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คณะนิติศาสตร์

(ได้รับจัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2553)

แหล่งทุน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงพลังงาน

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

แหล่งทุน

28
29

30
แผนงานส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเพื่อสุขภาวะของเกษตรกร
และความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม (ได้รับจัดสรรทุนใน
ปีงบประมาณ 2555)
100,000 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร
30 กันยายน พ.ศ. 2555
(ได้รับจัดสรรทุนในปีงบประมาณ
2555)
230,000 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

200,000 ตุลาคม พ.ศ. 2551 –
มีนาคม พ.ศ. 2555



อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

4
5

ประกาศพิฆาตเกษตรกร
เกษตรพันธสัญญากับการหลุดพ้นจากความยากจน

อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หนังสือพิมพ์มติชน

6

การปิดล้อมด้วยสื่อของนิวเคลียร์

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

7
8

มองอนาคตการเมืองไทยผ่านสายตา “คนนอก”
ไม่สิ้นกลิ่นรัฐประหาร

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

9

คนละภาษาเดียวกัน

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

10
11

สองสัญชาติของผู้ดี
นิวเคลียร์ในฝัน

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

12
13
14
15

ความล้ำ�ลึกของภาษาไพร่
รัฐบาลข้าวกล่อง
การเมืองของกฎหมายคุมม็อบ
ความเหลื่อมล้ำ�ทางอำ�นาจ

รศ.สมชาย
รศ.สมชาย
รศ.สมชาย
รศ.สมชาย

ปรีชาศิลปกุล
ปรีชาศิลปกุล
ปรีชาศิลปกุล
ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

16

มหาวิทยาลัยสารพัดช่าง

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

17

อนาคตสังคมไทยในการเลือกตั้ง (1)

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

18

อนาคตสังคมไทยในการเลือกตั้ง (2)

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เลือกคนไม่รัก เลือกพรรคที่ชอบ

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ดอกเตอร์วิกฤติ วิกฤติดอกเตอร์

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

21

ค่าแรงขั้นสูง

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

22

โลกแสนสุขของนักกฎหมายรัฐ

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

23

ประกันคุณภาพมหา’ลัยที่ไร้ “คุณภาพ”

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

24

ไม่มีเพศที่สามในกฎหมายไทย

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

25

อุโมงค์ผาเมืองเรื่องจินตนา แก้วขาว

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

26

มาตรการเฉลี่ยทุกข์น้ำ�ท่วม

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

27

อิสระของทหารเหนือการเมือง

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

28

คุณชายโมเดล

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

29

ความอ่อนแอข้างหลังยิ่งลักษณ์

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

30

100 ปี แห่งสัญชาติ ตอนที่ 1-3

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วิภาษา

31

การปรองดองกับอำ�นาจนิยมของนักนิติศาสตร์กระแสหลัก



รัฐกับเสถียรภาพทางนโยบายการต่างประเทศ

โครงการวิจัยกฎหมายความหลากหลาย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ทางเพศ

3

17

อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หนังสือพิมพ์มติชน

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำ�หลักการ
อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ประกอบร่างกฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืน อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

งานที่คณะกรรมการ/สมัชชาปฏิรูปและคณะกรรมการสมานฉันท์ยังไม่ทำ�

16

2

Strengthen the Regulation and
Enforcement of the Competition
Act of 1999



วารสารฯ

อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

20

อ.มณทิชา ภักดีคง

ผู้เขียน

เศรษฐกิจและสังคมของหัวเมืองใหญ่

19

อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ชื่อบทความ

1

15





ลำ�ดับ

สภาพบังคับทางกฎหมายและมาตรการ
ต่างๆทางกฎหมายต่อการกระทำ�ผิดเด็ก
และเยาวชน



บทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554

14

ชื่อโครงการ
ลำ�ดับ

โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2554 (ต่อ)

ชื่อผู้วิจัย

รายละเอียดโครงการ
ประเภทผู้
ประเภทงบประมาณ
วิจัย
งบ
ผู้
ผู้
เงิน
แผ่น
ภาย ส่วน ประมาณ
ช่วงระยะเวลา
แหล่งทุน
วิจัย วิจัย
ราย
จั
ด
สรร
ดิน
นอก ตัว
ได้
หลัก ร่วม
50,000 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - คณะนิติศาสตร์


15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ปีงบประมาณ 2555)

31

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ฟ้าเดียวกัน

32

33

ภาพกิจกรรม

ผลงานทางวิชาการที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2554
ลำ�ดับ

ชื่อบทความ

ผู้ขียน

งานประชุม

1

The Cycle of contract Farming

อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ โครงการ “ประชุมวิชาการ
นานาชาติ อาเซียน : มิติทาง
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ”
“International Conference
on ASEAN: Social,Cultural,
and Economic Dimension”
(ASCED)

2

An Option for the Thai Legal
Education Reform: Learning
from Clinical Legal Education
in China
จากงานวิจัย เรื่อง ทางเลือกในการ
ปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย: การ
ศึกษากฎหมายเชิงคลินิก

ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์
ศรีไชยรัตน์

ระยะเวลา

สถานที่

20-21 สิงหาคม จังหวัด
พ.ศ. 2554
มหาสารคาม

การประชุม Global Alliance for 11-15
Justice Education Worldwide July
Conference ครั้งที่ 6
2011
ร่วมกับ International Journal
of Clinical Legal Education
(IJCLE) Conference ครั้งที่ 9

ประเทศ
สเปน

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัย
24-25
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
แนวทางการออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 : วิถีวิจัยสู่การ พฤศจิกายน
พัฒนาและรับใช้สังคม
พ.ศ. 2554
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินทำ�กิน

จังหวัด
เชียงใหม่

4

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัย
24-25
โครงการจัดทำ�ข้อเสนอสำ�หรับการ
อ.ทศพล
ทรรศนกุ
ล
พั
น
ธ์
เชี
ย
งใหม่
ครั
ง
้
ที
่
7
:
วิ
ถ
ว
ี
จ
ิ
ย
ั
สู
ก
่
าร
พฤศจิกายน
ปฏิรูปกระบวนการจัดทำ�นโยบาย
พัฒนาและรับใช้สังคม
พ.ศ. 2554
สาธารณะและระบบกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนให้แรงงานสามารถเข้าถึง
ระบบสวัสดิการสังคม สิทธิและบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

จังหวัด
เชียงใหม่

5

อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ 8-9 ธันวาคม
การเยียวยาสิทธิมนุษยชนใน
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้ง พ.ศ. 2554
สถานการณ์ฉุกเฉิน : จากหลักการ
ที่ 12
แทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมสู่หลักความ
รับผิดชอบในการปกป้อง

จังหวัด
เชียงใหม่

6

อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
บทบาทศาลในการเยียวยาสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของ
ประชาชน
What Fundamental Lawyering Chainarong LuengSkillsdolaw Students of Chiang- vilai
Mai University Need to Improve
Their Legal Practice Ability?

จังหวัด
เชียงใหม่

7

8-9 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมสำ�หรับกลุ่มเกษตรกร
ในระบบพันธสัญญาโดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุลและอาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ภาพประกอบการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

3

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้ง
ที่ 12
11THAnnual SEAAIR Conference

ภาพประกอบงานวิจัย

เรื่อง The Cycle of contract Farming

โดย อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ อาเซียน : มิติทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ณ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

2-4 พฤศจิกายน จังหวัด
พ.ศ. 2554
เชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาที่อยู่
อาศัยและที่ดินทำ�กิน และโครงการจัดทำ�ข้อเสนอสำ�หรับการปฏิรูปกระบวนการจัดทำ� นโยบายสาธารณะและระบบ
กฎหมายเพื่อสนับสนุนให้แรงงานสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม สิทธิและบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และ อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 : วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม

34
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Academic Service

การบริการวิชาการ
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โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ
ที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ ที่ดำ�เนินการโดยคณะนิติศาสตร์

งบประมาณ

คณะนิติศาสตร์ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้นำ�
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน ในรูปแบบหลากหลาย ดังนี้

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่
นักศึกษาสัตวแพทย์

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
12 กุมภาพันธ์ งานบริหารงาน
พ.ศ. 2554
วิจัย บริการ
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์

1

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Globaliza- 21 มกราคม
tion and Legal Consciousness พ.ศ. 2554
(โลกาภิวัฒน์และนิติสำ�นึก )

2

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
แข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการ
ศึกษา

3
4

5

6

7
8

สัมมนา เรื่อง การเมืองใน Lese
Majesty, Lese Majesty ใน
การเมือง
เวทีวิชาการ “แนวคิดการปฏิรูป
โครงสร้างอำ�นาจรัฐกับการผลักดัน
รูปธรรมเชียงใหม่จัดการตนเอง”

24 มิถุนายน
พ.ศ. 2554

29 กรกฎาคม งานบริหารงาน
พ.ศ. 2554
วิจัย บริการ
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์
14 กันยายน ศูนย์วิจัยและ
พ.ศ. 2554
พัฒนากฎหมาย

โครงการการจัดเสวนา “การละเมิด
สิทธิมนุษยชนไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด:
Universal Periodic Review และ
สิ่งที่ “คุณ” จะทำ�ได้”
โครงการสัมมนากฎหมาย
17 กันยายน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พ.ศ. 2554
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา
เสวนาวิชาการ 5 ปี รัฐประหารและ
ปฎิรูปการเมืองรอบใหม่
เสวนาวิชาการ เรื่อง ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ
ในชนบทไทย: เกษตรกรรมครบวงจร
เกษตรกรครบวงจน

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมาย

21 กันยายน
พ.ศ. 2554
25
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554

เงิน
ราย
ได้
คณะ

เงิน
แผ่น
ดิน

State University of New
York at Buffalo (UB)
สำ�นักส่งเสริม
การแข่งขัน
ทางการค้า
กรมการค้า
ภายใน
-



-

-

4.33

-

-

-



-

-

3.8

เครือข่าย
ประชาชนขับ
เคลื่อนเชียงใหม่
จัดการตนเอง
มูลนิธิศักยภาพ
ชุมชน



-

-

3.78



-

-

3.29

หน่วยงานที่มี
ความร่วมมือ

ความ
เงินราย
พึง
ได้นอก
พอใจ
มหาวิทยาลัย

2

โครงการให้ความช่วยเหลือและเผย
แพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เชียงใหม่ เขต 7

3

งานบริหารงาน เนติบัณฑิตย
วิจัย บริการ
สภา
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์



ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมาย
งานบริหารงาน
วิจัย บริการ
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์



-

-

4.14



-

-

4.11

-

-

เงินราย เงิน
ได้คณะ แผ่นดิน

เงินราย
ได้นอก
มหาวิทยาลัย

ความ
พึง
พอใจ



4.47

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็ก
และเยาวชน
เชียงใหม่
เขต 7



4.16

โครงการให้ความช่วยเหลือและเผย
แพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน ณ
ทัณฑสถานหญิง
โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้ง
31 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ.
ที่ 1/2554: การสอนกฎหมายในชุมชน 2554
และการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

ทัณฑสถานหญิง
จังหวัดเชียงใหม่



4.19

หน่วยงาน
กฎหมายเพื่อ
ประชาชน
คณะนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว



3.64

5

โครงการให้คำ�ปรึกษาแก่ประชาชน



4.72*

6

โครงการคลินิกสัญจรครั้งที่ 2/2554: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554
การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเรื่อง
ความรุนแรงในครอบครัวให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร
14 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ครั้งที่ 3/2554

ผู้นำ�ชุมชน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนแม่หอ
พระวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่



4.21

โรงเรียน
เทพศิรินทร์
อำ�เภอ
สันป่าตอง จัง
หวัดเชียงใหม่



4.06

4

7

27 เมษายน
11, 29 พฤษภาคม
29 มิถุนายน
24 สิงหาคม
21 กันยายน และ
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
26 มกราคม 22 เมษายน
4-20 พฤษภาคม
22, 29 มิถุนายน
13, 20, 27 กรกฎาคม
10, 17, 24, 31 สิงหาคม
7, 14, 21 กันยายน พ.ศ. 2554
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 –
16 มกราคม พ.ศ.2554

หน่วยงานที่มี
ความร่วมมือ
คณะสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

งบประมาณ
หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

								

*ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2554

38

39

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
คณะกรรมการแก่องค์กรและหน่วยงานภายนอก

การให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
สรุปการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
(ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
• จำ�นวนการขอรับคำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
• จำ�นวนการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย		
		
โดยแบ่งเป็น
1. กฎหมายอาญา 				
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 			
3. กฎหมายปกครอง				
4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ				
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา			
6. กฎหมายภาษีอากร				
7. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ		
8. กฎหมายแรงงาน				
9. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 		
10. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		
11. อื่นๆ					

136
136
41
70
6
2
2
1
3
1
5
5

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

• การฝึกอบรมภาษาอังกฤษและองค์ความรู้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายสหภาพยุโรป และกฎหมายอาเซียน
ภายใต้กจิ กรรมของหน่วยศึกษากฎหมายสหภาพยุโรปและอาเซียน
(Unit for EU-ASEAN Law Studies: EALS)
• บรรยายพิเศษแก่นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เพื่อ
นำ�เสนอกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อการแข่งขันในอาเซียนและระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ
EALS วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554
• บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้งานลิขสิทธิ์ในแวดวง
การศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

• กระบวนวิชา ศท.คร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐาน
ด้านการจัดการความรู้ ศท.คร.703(952703) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารในการจั ด การความรู้ ศท.คร711
(952711) วิศวกรรมความรู้ สำ�หรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ ในวันที่ 20-21
สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยวิทยาลัยศิลปะ
สื่อและเทคโนโลยี
• โครงการเครือข่ายสมานฉันท์และสันติวิธีในชุมชน
บรรยายหัวข้อเรื่อง บทบาทของชุมชนในการสร้างเสริมความ
สมานฉันท์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
• การอภิปรายกลุ่มย่อยในประเด็นด้านแนวทางการ
คุ้ ม ครองเด็ ก และการจั ด ทำ � คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของเครื อ ข่ า ย
คุ้มครองเด็กระดับอำ�เภอ ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
• อภิปรายประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรุปผลการดำ�เนิน
งานและถอดบทเรียนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กระดับ
อำ�เภอของ อำ�เภอกัลยาณิวฒ
ั นา ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำ�นักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
• อบรมหลักสูตรพนัก งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤติ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก
พ.ศ. 2546

วิทยากร

คณะกรรมการ
• กรรมการคณะทำ�งานยกร่างนโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกับการกำ�กับ ตรวจสอบและลงโทษการคัดลอกผลงานวิจัย
สิ่งพิมพ์และวิทยานิพนธ์

วิทยากร

คณะกรรมการ

• คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเชียงใหม่
• คณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ฝ่ายนโยบายและแผน

40

41

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
คณะกรรมการแก่องค์กรและหน่วยงานภายนอก
ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

อาจารย์มณทิชา ภักดีคง

• กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้าราชการ
ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย
กระทรวงสาธารณสุข
• หลักสูตร “การเป็นราชการที่ดี”ในวันที่ 1920,26-23 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย
กระทรวงสาธารณสุข

• โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นการแข่งขันทางการค้าแก่
สถาบันการศึกษาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดยกรมการแข่งขันทางการค้าร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• แนะนำ � หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ให้ กั บ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรังษีวทิ ยา และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย วันที่ 26 สิงหาคม และ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกรมการแข่งขันทางการค้าร่วมกับคณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร

อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
วิทยากร

• บรรยายพิเศษ หัวข้อ สื่อกับโลกสมัยใหม่ ใน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เกษตรพันธะสัญญายุค
การค้าข้ามชาติ กับความ (ไม่) มั่งคงของเกษตรกรไทย”ในวัน
ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่ม
หัวข้อวิจยั การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร
กับความมั่นคงของเกษตรรายย่อย

รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
วิทยากร

• นิติวิทยาศาสตร์กับการคลี่คลายคดี ในวันที่ 26
มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
วิทยากร

• กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้าราชการ
ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย
กระทรวงสาธารณสุข
• หลักสูตร “การเป็นราชการที่ดี”ในวันที่ 1920,26-23 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย
กระทรวงสาธารณสุข

วิทยากร

คณะกรรมการ

• คณะกรรมการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพือ่
ผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและพัฒนาชนบท

อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
วิทยากร

• โครงการฝึกอบรมหลักประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดลำ�ปาง จัดโดย
เทศบาลตำ�บลบ้านใหม่ จังหวัดลำ�ปาง
• โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัวให้แก่กลุม่ สตรี
ในเขตเทศบาลตำ�บลบ้านใหม่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
จังหวัดลำ�ปาง จัดโดยเทศบาลตำ�บลบ้านใหม่ จังหวัดลำ�ปาง
• ให้คำ�ปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับอาชญากรรมบริเวณ
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
คณะกรรมการแก่องค์กรและหน่วยงานภายนอก
ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

วิทยากร

• โครงการสัมมนาในหัวข้อเรือ่ งแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอนกฎหมาย ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงราย
จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• เป็นวิทยากรให้ความเห็นการนำ�เสนอผลงานกลุ่มในการ
สัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนกฎหมาย “ สำ�นัก
วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.
2554
• บรรยายพิเศษเรื่อง “CMU Legal Consultation
Center” แก่ผู้เข้าร่วมประชุม The 1st General Assembly of the
Asian Consortium for Human Rights-Based Access to Justice (HRBA2J) on August 3, 2011 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์
• บรรยายเรือ่ งศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ชมรม ALSA ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยชมรม ALSA

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
วิทยากร

• การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากับการละเมิดสิทธิกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในวันที่ 20 มกราคม และ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา(CESD)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
• เวที นำ � เสนอผลงานวิ จั ยโครงการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
แนวทางการออกข้อบัญญัตเิ ทศบัญญัตอิ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
สนับสนุนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำ�กิน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ
30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสถาบันพัฒนา
ท้องถิ่นและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
• เสวนาในหัวข้อ สังคมได้อะไรจากองค์การอิสระเพื่อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดยกรมคุ้มครองผู้บริโภค
• บรรยาย เรื่อง “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการดำ�เนิน
การวินัยนักศึกษา” ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ จัดโดยงานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตร การเสริม
สร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีในชุมชน หัวข้อ ผู้นำ�ยุคใหม่
กับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.
2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกระทรวงยุติธรรม

คณะกรรมการ

• คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบเกษตรกรรม

รศ.วิระดา สมสวัสดิ์
วิทยากร

• ผู้ดำ�เนินการโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิด
เห็นการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
• ผู้ดำ�เนินการโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิด
เห็นการปฏิรูปกฎหมายด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดย
มหาวิทยาลัยบูรพา
• สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของศาล
ยุติธรรมเพื่อพัฒนาความเป็นธรรมทางเพศ (Thai Judiciary
and gender justice) ตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำ�นักงานศาลยุตธิ รรม
• โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
• นำ�เสนอแนวคิดของเพศภาวะและความละเอียด
อ่อนเชิงเพศภาวะในการบำ�บัดทางจิตสังคมผูป้ ว่ ยสตรีทมี่ ปี ญ
ั หา
การดืม่ สุราในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• การเสวนาและแถลงการณ์ข่าวรณรงค์ร่างพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ฉบับประชาชน ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ จัดโดยมูลนิธิผู้หญิง

คณะกรรมการ

• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพือ่ การปฏิรปู
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คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
คณะกรรมการแก่องค์กรและหน่วยงานภายนอก

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

อาจารย์สุธาสินี ธิติสุทธิ

• สัมมนา เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ในวันที่ 21-23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัด
เชียงใหม่จัดโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณ
แห่งประเทศไทย TPBS ร่วมกับ มูลนิธิ Fried rich ebert
stiftung
• บรรยายในหัวข้อเรื่อง หลักการประชาธิปไตย
และหลักการปกครองระบบรัฐสภา ในวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดลำ�พูน จัดโดยสำ�นักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
• โครงการฝึกอบรมวิทยากรการเลือกตัง้ มืออาชีพ
บรรยายเรื่ อ ง “ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. 2550” ในวันที1่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร
จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการกระ
จาย อำ�นาจเพื่อการจัดการตนเองของท้องถิ่น” ในวันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำ�นักสันติ
วิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
• การสนทนากลุ่ม (Social Dialogue) ครั้งที่
4/2554 เรื่อง ความเลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจสังคมกับอำ�นาจ
ทางการเมือง ในวันที่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัด
เชียงใหม่

• บรรยายเรือ่ ง เรียนรูก้ ฎหมายและพฤติกรรมเพือ่ คุม้ ครอง
ผู้บริโภค ในวันที่14-15 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
• บรรยายเรือ่ ง ศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ชมรม ALSA ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยชมรม ALSA

วิทยากร

คณะกรรมการ

• ผูท้ รงคุณวุฒใิ นการตรวจประเมินและให้ค�ำ แนะนำ�
การจัดทำ�งานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

วิทยากร

คณะกรรมการ

• กรรมการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้
หญิง มูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและพัฒนาชนบท

อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค

คณะกรรมการให้ความรู้แก่องค์กรภายในและภายนอก
• คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ชุดที่ 1และ ชุดที่ 2
• คณะกรรมการบริ ห ารโครงการศู น ย์ นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.Alexandre Chitov

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Globalization and Legal Consciousness (โลกาภิวัฒน์และนิติสำ�นึก )

วิทยากร

• บรรยายพิเศษเรื่อง Perception of Criminal Justice
by Juvenile Offenders in Thailand ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2554 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยYunnan Police Officer
Academy

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

โครงการการจัดเสวนา: “การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด
Universal Periodic Review และสิ่งที่ “คุณ” จะทำ�ได้”

สัมมนา เรื่อง การเมืองใน Lese Majesty, Lese Majesty ในการเมือง

โครงการสัมมนากฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เวทีวิชาการ “แนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างอำ�นาจรัฐกับการผลักดันรูปธรรมเชียงใหม่จัดการตนเอง”

เสวนาวิชาการ 5 ปี รัฐประหารและปฏิรูปการเมืองรอบใหม่
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

เสวนาวิชาการ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในชนบทไทย
เกษตรกรรมครบวงจร เกษตรกรครบวงจน

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2554
การสอนกฎหมายในชุมชนและการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์

โครงการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมนชน
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ เขต 7

โครงการคลินิกสัญจรครั้งที่ 2/2554
การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัวให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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Human Resource Development

การพัฒนาบุคลากร
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การฝึ
อบรมและการพั
ฒฒคนาบุ
นาบุ
ลากรสายวิ
าการ
การฝึ
อบรมและการพั
ฒคคนาบุ
คชลากรสายวิ
การฝึ
ฒนาบุ
ลากรสายวิ
าการ ชชชาการ
การฝึ
การฝึกกกอบรมและการพั
กกอบรมและการพั
อบรมและการพั
ฒ
นาบุ
คลากรสายวิ
ลากรสายวิ
าการชาการ

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

• Asia in the Next Decade Thailand
23 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนัก
ลงทุนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการส่งเสริมการ
ลงทุ นไทยในต่ า งประเทศ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
กรุงเทพมหานคร
• สัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง หลักประกันสิทธิในการ
ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครอง 8-10 มี น าคม พ.ศ. 2554
กรุงเทพมหานคร

อาจารย์จักรภพ ศิริภากรกาญจน์

• การประชุมเชิงวิชาการและการนำ�เสนอผลงาน
สาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาข้อ
กฎหมายในการซื้อขายคาร์บอน เครดิต” 27 เมษายน พ.ศ.
2554 กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ชญามณี พิริยะวณิชย์

• ประชุมสัมมนา ขององค์การอนามัยโลกด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา (Public Health, Innovation, and
Intellectual Property(PHI) เรื่อง The Economics of
intellectual Property - Disembodied knowledge
Flows : Technology Service Trade and the Role of
IPR Protection 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

• การเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 18 กันยายน พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง การทุจริต
คอร์รัปชั่นในภาครัฐและภาคเอกชน 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554
กรุงเทพมหานคร
• ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งแผน
พัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
19-21 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดสมุทรสาคร
• โครงการเวทีวิชาการแนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างอำ�นาจ
รัฐกับการผลักดันรูปธรรมเชียงใหม่จัดการตนเอง 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2554 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุม วิจารณ์ข้อเสนอปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
ครั้งที่ 1 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• สัมมนาทางวิชาการ โดยมีปาฐกถา เรื่อง พัฒนาการทาง
ความคิดจากรัฐธรรมนูญตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบนั 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554
กรุงเทพมหานคร
• ประชุมชีแ้ จงกรอบการวิจยั ทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ(วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปี ง บประมาณ 2555 7 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• เสวนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการพัฒนากฎหมายเพื่อ
การพัฒนา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2554 20-22
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงราย
• ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการบริหารงานและ
บริหารวิชาการ 6-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประเทศออสเตรเลีย
• การเปิดเสรีอาเซียน พ.ศ. 2558 ผลกระทบต่อการ
พัฒนาการของกฎหมายในประเทศไทย 25 มีนาคม พ.ศ. 2554
กรุงเทพมหานคร
• โครงการสร้างเครือข่ายการวิจยั ด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต 31 มกราคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

• โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำ�องค์กรนักศึกษา 19 - 23
ตุลาคม พ.ศ. 2554 ประเทศมาเลเซีย
• โครงการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่สัญจร 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2554 จังหวัดพิษณุโลก
• เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
วิชาการสายรับใช้สังคม 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2554
20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงราย
• สัมมนาทางวิชาการในงานรำ�ลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ
ติงศภัทิย์ หัวข้อเรื่อง ความสำ�คัญของการศึกษาประวัติศาสตร์หลัก
กฎหมาย 26 มีนาคม พ.ศ. 2554กรุงเทพมหานคร
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ณ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 16 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

• ประชุมเชิงปฏิบัติการ Legal community and legal
Consultation Service 31 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2554
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อาจารย์มณทิชา ภักดีคง

• สัมมนา เรื่อง “EU Competition Law:A Model for
New Competition Jurisdictions” 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
กรุงเทพมหานคร
• สัมมนาเรื่อง “EU Competition Law for Thai Business” 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์
22-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์วสุ สิงหัษฐิต

• สัมมนาทางวิชาการเรื่อง หลักประกันสิทธิในการฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์

• สัมมนาเรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเรือ
โดนกัน ค.ศ.1910 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร

รศ.วิระดา สมสวัสดิ์

• Towards Achieving Substantive Gender
Equality 5–6 กันยายน พ.ศ. 2554 ประเทศอินโดนีเซีย
• การปฏิรปู กฎหมายเพือ่ นุวตั กิ ารให้เป็นไปตามสนธิ
สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี ฉบับ 7 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• โครงการสัมมนาเพือ่ รับฟังความคิดเห็นการปฏิรปู
กฎหมายด้านเสรีภาพทางการเมือง (กฎหมายชุมนุมสาธารณะ)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• เข้าร่วมระดมความคิดเห็นและสัมภาษณ์เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำ�แผนปฏิบัติการสำ�หรับประเทศไทย
ตามโครงการระดับภูมิภาคของ UN Women 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• 25 ปีศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะ
นิติศาสตร์: ทิศทางการพัฒนากฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ
2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• การประชุมคณะขับเคลื่อนงานสุขภาวะผู้หญิง
ครั้งที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• Organizing Survivors,Youth and Grassroots
Women : Mobilizin 2 – 5 เมษายน พ.ศ. 2554 ประเทศ
อินเดีย
• สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
24-26 มีนาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• UNESCO เรื่อง Gender,Peace,Disaster and
Climate Change:The third Meeting of the Women’s/
Gender Studies Network in Asia-Pacific 12 มีนาคม
พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• เสวนาและศิลปะการแสดงสด ในวาระครบรอบ
100 ปีวันสตรีสากล 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
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การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์

• ประชุมเชิงปฏิบัติการ Legal community and
legal Consultation Service 31 มีนาคม – 2 เมษายน
พ.ศ. 2554 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

• ประชุมนานาชาติ เรื่อง ความเป็นเลิศของอุดมศึกษา
ไทยกับการแข่งขันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
นานาชาติ สิทธิ อำ�นาจ และความรับผิดชอบต่อสังคม 23-25
สิงหาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร
• สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 4/2554 เรื่องความเลื่อมล้ำ�ทาง
เศรษฐกิจและสังคมกับอำ�นาจทางการเมือง 11 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “หลักการ
เขียน ข้อเสนอ โครงการวิจัย (Proposal of Research Project)
เพื่อเสนอของบประมาณประจำ�ปี 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
จัดโดย สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย
• สัมมนาหลักเกณฑ์วิธีการการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์สุธาสินี ธิติสุทธิ

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Transforming legal
education-Australian national conference on clinical and
experiential learning 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2554 ประเทศ
ออสเตรเลีย
• สัมมนาหลักเกณฑ์วิธีการการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค

• ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์ร่างพระราช
บัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ.2554 3 – 6 เมษายน
พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงราย
• Workshop of intensive course on the principles of Good Clinical Practice (GCP) 2-3 มิถุนายน
พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• ศึกษาการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามมาตรา
9 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : การให้ความ
ยินยอมของอาสาสมัครที่เข้าโครงการวิจัยทางการแพทย์ 21
ธันวาคม พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

• การใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO 3 มิถุนายน พ.ศ.
2554 จังหวัดเชียงใหม่
• การใช้ระบบ CMU-MIS ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• ENGLISH FOR GENERAL CONVERSATION 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จังหวัด
เชียงใหม่
• Module 11 เรื่อง การวิพากษ์แผน 22 มีนาคม
พ.ศ. 2554 จังหวัด เชียงใหม่
• Module 10 เรื่อง Action Plan 2 มีนาคม พ.ศ.
2554 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 9 เรื่องBalanced Scorecard 13-14
มกราคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา

• การใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO 3 มิถุนายน พ.ศ.
2554 จังหวัดเชียงใหม่
• การใช้ระบบ CMU-MIS ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 11 เรื่อง การวิพากษ์แผน 2 มีนาคม
พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 10 เรื่อง Action Plan 2 มีนาคม พ.ศ.
2554 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 9 เรื่อง Balanced Scorecard 13-14
มกราคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวทิพวรรณ กุลณาวงค์

• การดำ�เนินการรับตรงผ่านระบบ Clearing House
25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• การฝึกอบรมเรือ่ ง “ระบบหลักสูตรบนระบบ CMUMIS” 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• อบรมเรื่อง “ระบบประเมินการเรียนการสอน บน
ระบบ CMU-MIS” 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนงนุช ใจโต

• การจัดทำ�หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 27 เมษายน พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนิฐิณี ทองแท้

• การอบรมระบบ KC-Moodle การจัดการเรียนการ
สอนบนระบบบริหารจัดการ การเรียนรู้ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่
• การใช้โปรแกรม eXe เบือ้ งต้นเพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการออกแบบและสร้าง e-Book 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่
• การอบรมการใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO 3 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• เทคนิคการเป็นพิธีกร สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 จังหวัด
เชียงใหม่
• เทคนิคการเป็นพิธีกร 10 มีนาคม พ.ศ 2554
จังหวัดเชียงใหม่

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

• การอบรมระบบ KC-Moodle การจัดการเรียนการ
สอนบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่
• การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม eLearning XHTML editor 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จังหวัด
เชียงใหม่
• การสัมมนาการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
โครงการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำ�หรับสถานศึกษา 29 มิถุนายน
พ.ศ.2554 จังหวัดเชียงใหม่
• การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics 22 มีนาคม พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่
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การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำ�ปรึกษาขั้น
สูง (โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้คำ�ปรึกษา)ปัญหาการดื่ม
แอลกอฮอล์ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• อบรมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและขัน้ ตอนการดำ�เนิน
การทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาสำ � หรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องนโยบายแผน
พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการอบรมจริยธรรม”เรียนรู้ร่วมกันสร้างพลัง
สู่สังคม” 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการป้องกันปัญหาและปรับปรุงพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะสมของนักศึกษาด้านการดื่มแอลกอฮอล์ (โครงการสร้าง
เครือข่ายด้านการให้คำ�ปรึกษา) 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการในระดับ
อุดมศึกษา 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตไทย โดยผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย (เครือ
ข่ายภาคเหนือ) 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่

นางวรันธร วังเวียง

• การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
สำ�หรับนักบริหารในมหาวิทยาลัยไทย 27-28 กรกฎาคม พ.ศ.
2554 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 11 เรื่อง การวิพากษ์แผน 22 มีนาคม
พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 10 เรื่อง Action Plan 2 มีนาคม พ.ศ.
2554 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

• ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและธุรกิจ (Communicative English at Work & Business) 25 พฤษภาคม
–27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือแนวทางการใช้สิทธิ
บริการอนามัยนักศึกษา 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จังหวัด
เชียงใหม่
• เทคนิคการเป็นพิธีกร 28 มีนาคม พ.ศ. 2554
จังหวัดเชียงใหม่
• บรรยายพิเศษด้านการต่างประเทศ “โครงการบัว
แก้วสัญจร” 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
• บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทนักวิเทศสัมพันธ์
: กรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกา” 21 มกราคม พ.ศ. 2554 จังหวัด
เชียงใหม่

นางศรัณย์ธร มีบุญ

• ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และแผนสำ�หรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหาร
ในมหาวิ ท ยาลั ยในกำ � กั บ ของรั ฐ รุ่ น ที่ 3 30 พฤษภาคม1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ

• การพัฒนาบุคลิกภาพสูก่ ารเป็นเลขานุการมืออาชีพ
ยุคใหม่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่

นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา

• ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และแผนสำ�หรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหาร
ในมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ รุ่นที่ 3 30 พฤษภาคม 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่
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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

กิจกรรมสำ�หรับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ โดยคณะ
นิติศาสตร์ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งสิ้น 29 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ประจำ�
ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2554
2. โครงการสัมมนาการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ในวันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
3. โครงการผูบ้ ริหารพบผูป้ กครอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. โครงการจุลสารรับน้องใหม่
6. โครงการลูกช้างเชือกใหม่ ปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน
ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ วัด
สมเด็จดอยน้อย อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต ในวัน
ที่ 14-15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์การเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริฯ และ ศูนย์สาธิตและ
ส่งเส
ริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8. โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาดีเด่นคณะ
นิติศาสตร์ ประจำ�ปี 2554 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. โครงการขันโตก Freshy night คณะนิติศาสตร์ ใน
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
10. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างพลังสู่สังคม ครั้งที่ 6 ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งตอบปัญหากฎหมาย
ภาษี ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ศาลภาษีอากรกลาง
กรุงเทพมหานคร

12. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งตอบปัญหากฎหมาย
แรงงานในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ อาคารศาลแรงงาน
กลาง กรุงเทพมหานคร
13. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
14. สนับสนุนชมรมฟุตบอลนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วม
การแข่งขันฟุตบอลวันรพี “รพี 4 สถาบัน” ในวันที่ 13 กรกฎาคม
– 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
15. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งตอบปัญหากฎหมาย
จัดนิทรรศการและเข้าร่วมชมนิทรรศการเนื่องใน ”วันรพี” วันที่ 7
สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
16. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบกฎหมายเนือ่ ง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2554 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
17. ต้อนรับคณาจารย์และกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งขอเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการ
นักศึกษา และศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย โดยได้ร่วมทำ�บันทึก
ข้อตกลงเครือข่ายด้านประกันคุณภาพของนิสิตนักศึกษาระหว่าง
สโมสรนิสติ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2554 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. โครงการสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่สัญจร ในวันที่ 6–7 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
19. โครงการสำ�รวจสถานทีจ่ ดั ค่ายนักศึกษากฎหมายใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ำ�ดัง จังหวัดเชียงใหม่

20. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนยุตธิ รรม
ทางปกครอง รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17–19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ศาล
ปกครองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
21. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ และ
สร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ ในวันที่ 27-30 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ
อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
22. โครงการค่ายนักกฎหมายใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่
5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ อุทยานแห่งชาติหว้ ยน้�ำ ดัง จังหวัด
เชียงใหม่
23. โครงการแนะแนวน้องฝึกงาน วันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24. บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25. ร่วมกับสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จัด
กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ บริเวณหน้าสำ�นักงานคณะนิติศาสตร์
26. จัดการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2554 ณ สำ�นักงานคณะนิติศาสตร์
27. โครงการแสดงความยินดีต่อบัณฑิตแลมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554 วันที่ 18-19 มกราคม
พ.ศ. 2554 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์
28. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการ
ศึกษา 2554
29. โครงการ “เมล็ดพัน(ธุ์)เสียง” หนังสือเสียงเพื่อน้อง
ผู้พิการทางสายตาโรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่
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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำ�ปี 2554

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2554
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยงานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาตร์แล้ว ทางสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์
ยังได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น
18 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงงานรั บ น้ อ งรถไฟ ในระหว่ า งวั น ที่ 25–26
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สถานีรถไฟหัวลำ�โพง กรุงเทพมหานคร
ถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โครงงานสันทนาการพาน้องเข้าบ้าน ในระหว่างวันที่
27–28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์
3. โครงงานเปิดโลกกิจกรรม ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. โครงงาน สอนน้องร้องเพลงเชียร์ ในระหว่างวันที่
6 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. โครงงานสานสัมพันธ์นิติฯ - สถาปัตย์ วันที่ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
6. โครงงานนำ�นักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงงานพี่ติวน้อง และเอกสารประกอบคำ�บรรยาย
ภาคเรียนที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 18 กันยายน พ.ศ.
2554 ณ คณะนิติศาสตร์
8. โครงงานสัมมนาการตอบข้อสอบกฎหมาย ในวันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. โครงงานสดุดีวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่

10. โครงงานกีฬาและกิจกรรมสานสัมพันธ์ 5 คณะ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงเรียนวัดเมืองสาตร จังหวัด
เชียงใหม่
11. โครงงานบาสเกตบอสประเพณี Econ-Law วันที่
25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. โครงงานกีฬาสี 4 ชั้นปี วันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2554 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. โครงงานห้ อ งเชี ย ร์ ส ปอร์ ต เดย์ วั น ที่ 1–25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
14. โครงงานสวั ส ดิ ก ารวั น สปอร์ ต เดย์ วั น ที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15. โครงงานกีฬาลูกรพี ครัง้ ที่ 5 วันที่ 10–12 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
16. โครงการวันวิชาการคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3
วันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์
17. โครงการพีต่ วิ น้อง และเอกสารประกอบคำ�บรรยาย
ภาคเรียนที่ 2 ในระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ คณะนิติศาสตร์
18. ชมรมฟุตบอลคณะนิตศิ าสตร์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมลูกช้างเชือกใหม่ ปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน
ประจำ�ปีการศึกษา 2554

พิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาดีเด่น
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ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำ�ปี 2554

ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำ�ปี 2554

กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2554

งานวันวิชาการคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3
กิจกรรมนำ�นักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

กิจกรรมสัมมนาการตอบข้อสอบกฎหมาย
โครงการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ต้อนรับคณะคณาจารย์และสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งขอเข้าศึกษาดูงาน
ด้านกิจการนักศึกษา และศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่
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ภาพกิจจกรรมงานพั
กรรมงานพัฒฒนาคุ
นาคุณณภาพนั
ภาพนักกศึศึกกษา
ษา ประจำ
ประจำ��ปีปี 2554
2554
ภาพกิ
กิจกรรมแนะแนวน้องฝึกงาน

ทุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้
ประเภททุนการศึกษา

จำ�นวนทุน

จำ�นวนเงิน

งบประมาณรายได้

ร่วมกับสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจรรมบริจาคโลหิต

ทุนประจำ�ปีการศึกษา 2554

8

67,500.- บาท

ทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำ�ภาคเรียนที่ 1

18

45,000.- บาท

ทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำ�ภาคเรียนที่ 2

16

40,000.- บาท

1

20,000.- บาท

3

30,000.- บาท

2

20,000.- บาท

1

12,000.- บาท

มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ประเภทต่อปีการศึกษา

4

24,000.- บาท

โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหา
วิทยาลัย

18

540,000.-บาท

โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐ

1

30,000.- บาท

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

13,240.- บาท

กองทุนโอยัง – บางกอกโพสต์

1

50,000.- บาท

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

1

12,000.- บาท

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

2

60,000.- บาท

ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนท์ไทย

1

20,000.- บาท

ทุนการศึกษาบริษัท ทรู มูฟ จำ�กัด(มหาชน)

1

15,000.- บาท

ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน จากหน่วยงานภายนอก
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา
กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทต่อปีการศึกษา
มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา

กิจกรรมวันสปอร์ตเดย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือกับต่างประเทศ
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วิวิเทศสั
มมพัพันนธ์ธ์แและความร่
ววมมื
ออกักับบต่ต่าางประเทศ
เ
ทศสั
ละความร่
มมื
งประเทศ
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา-บุคลากรกับหน่วยงานต่างประเทศ

วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

การจั
การจัดดหลั
หลักกสูสูตตรฝึ
รฝึกกอบรมระยะสั
อบรมระยะสั้น้น// โครงการแลกเปลี
โครงการแลกเปลี่ย่ยนนั
นนักกศึศึกกษา-บุ
ษา-บุคคลากรกั
ลากรกับบหน่
หน่ววยงานต่
ยงานต่าางประเทศ
งประเทศ

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา-บุคลากรกับหน่วยงานต่างประเทศ

การจัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ
ลำ�ดับ

รายละเอียดกิจกรรม/ ชื่อโครงการ

1

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Globalization
and Legal Consciousness (โลกาภิวัฒน์
และนิติสำ�นึก )

Professor David M. Engel) / State University 21 มกราคม พ.ศ. 2554
of New York at Buffalo (UB) , USA

บรรยายพิเศษ เรื่อง The PCT System
ในกระบวนวิชา 177313 (ทรัพย์สินทาง
ปัญญา)

Prof. Dr. Rolf-Peter Spiegel และคุณ Elfriede
C. Reisinger / สำ�นักงานสิทธิบัตรยุโรป

2

3

บรรยายพิเศษเรื่อง Intellectual Property
Rights and Access to Medicines:
The Struggle for HIV/AIDS Drugs
in Thailand ในกระบวนวิชา 177313
(ทรัพย์สินทางปัญญา)

ชื่อชาวต่างชาติ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ดำ�เนินงาน

โครงการ

ลำ�ดับ

1

Noah Metheny จาก Thai AIDS Treatment
Action Group (TTAG)

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

2

3
หน่วยงานต่างประเทศ

ระยะเวลาดำ�เนินการ

1

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติกับ
University of South Bohemia, Czech
Republic

2

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพด้านการเรียนการ
มิถุนายน พ.ศ. 2554 สอนแก่บุคลากรจาก Faculty of Law and Faculty of Law and Political Science,
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
Political Science, National University National University of Laos
of Laos

Faculty of health and social studies,
University of South Bohemia, Czech
Republic

โครงการ

มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.
2554

รายละเอียด

ระยะเวลาดำ�เนินการ

โครงการ เผยแผ่ความรู้กฎหมายสหภาพ
ยุโรปและประชาคมอาเซียน (Unit for
EU-ASEAN Law Studies: EALS)

โครงการดั ง กล่ า วได้ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมทาง
วิ ช าการที่ ห ลากหลายเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ มิถุนายน พ.ศ. 2554 ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ทางด้ า นกฎหมายระหว่ า ง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ประเทศและทั ก ษะภาษาอั ง กฤษซึ่ ง มี ส่ ว น
สนั บ สนุ น การเตรี ย มพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง

โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย
(English Skill Training for Lawyer
Programme)

ดำ�เนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนชาวต่าง
ชาติที่มีประสบการณ์การทำ�งานทางกฎหมาย มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ของคณะนิติศาสตร์ ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา
เพื่อจะได้นำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ใน
วิชาชีพของตนได้

โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษานิติศาสตร์”

บรรยายโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ที่มีประสบการณ์การทำ�งานในต่างประเทศ
กว่า 40 ปี เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักรู้
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา
ความตื่นตัวและวางแผนพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองที่จะนำ�ไปสู่การทำ�งานในอนาคต

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ลำ�ดับ

การพัฒนานักศึกษา
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ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

บรรยายพิเศษ เรื่อง The PCT System ในกระบวนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (177313)

ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและประชาคมอาเซียน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพต่อเนื่อง ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

บรรยายพิเศษเรื่อง Intellectual Property Rights and Access to Medicines:
The Struggle for HIV/AIDS Drugs in Thailand ในกระบวนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (177313)

โครงการ เผยแผ่ความรู้กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน
(Unit for EU-ASEAN Law Studies: EALS)

โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer Programme)

บรรยายการให้ความรู้
เรื่อง ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมประกวดบทความ/เรียงความและกิจกรรมถามตอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ในงาน Chiang Mai University International Day วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานิติศาสตร์”
โดยคุณวิวัฒน์ เศรษฐช่วย
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Culture & Religion Maintenance and
Environment Preservation

การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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การทำ�นุบำ�รุงการทำ
ศิลปวั�ฒนุบนธรรม
ศาสนา
และการอนุ
ษ์สิ่งแวดล้อรมักษ์สิ่งแวดล้อม
ำ�รุงศิลปวั
ฒนธรรม
ศาสนารักและการอนุ

ภาพกิจกรรมการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะนิติศาสตร์ ให้ความสำ�คัญของการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
ลำ�ดับ
ที่

โครงการ

ระยะเวลา

สถานที่

1

โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้การตัดตุง
ช่อกระดาษสี แบบล้านนา

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ห้องโถงหน้าห้องเรียน SB4105
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2

โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

เส้นทางสถานีรถไฟถึงวัดพระสิงห์

3

โครงการจัดกิจกรรมดำ�หัวปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

4

โครงการ ลูกช้างเชือกใหม่ ปลอดเหล้าเข้าศาสน
สถาน

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัดสมเด็จดอยน้อยจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดำ�ริและ
วันที่ 14–15 มิถุนายน พ.ศ 2554
ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ
ภาคเหนือ

5

โครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต

6

โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาดีเด่น
คณะนิติศาสตร์

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ห้องเรียน SB1122 คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

โครงงานนำ�นักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุ
ดอยสุเทพ

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระบรมธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่

8

โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วัดพระบาทแม่แอนจังหวัดเชียงใหม่

9

โครงการขันโตก Freshy Night คณะนิติศาสตร์

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

10 โครงการทำ�บุญประจำ�ปี คณะนิติศาสตร์

โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้การตัดตุง ช่อกระดาษสี แบบล้านนา

โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โครงการจัดกิจกรรมดำ�หัวปี๋ใหม่เมือง

76
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ภาพกิจกรรมการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาดีเด่นคณะนิติศาสตร์

โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โครงการทำ�บุญประจำ�ปี คณะนิติศาสตร์
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Reward & Credentials

รางวัลและการได้รับการยอมรับ
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รางวัลและการได้รับการยอมรับ
นางสาวเดือน วงษา
นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 5
รหัส 3904265
ได้รับรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเภทบุคคล
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน
สำ�หรับบุคลากรซึ่งทำ�ประโยชน์แก่สังคมชาวเชียงใหม่ ในงาน “Robinson Bright & Charm Awards
2011 โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวประทินทิพย์ วิรุณพันธ์ นางสาวณัฐชยา พจนาอารีย์วงศ์
และ นายพีรพัฒน์ อนันตสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งตอบปัญหากฎหมายภาษีอากร
จากศาลภาษีอากรกลาง

นางสาวขวัญชนก กิตติวาณิชย์ และ นายจตุรงค์ ศรีโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา
เนื่องในวันรพี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
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