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คณะนิติศาสตร์
ปรัชญา :
ปณิธาน :
			
วิสยั ทัศน์ :
			
			
			
			
			
อัตลักษณ์ :

คุณธรรมและความยุติธรรมนำ�สังคม
สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลัก
คุณธรรมและความยุติธรรม
เป็นสถาบันการศึกษาทางนิตศิ าสตร์ทม่ี คี วามเข้มแข็ง
ในทางวิชาการ การวิจยั และการบริการวิชาการบน
รากฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
ตลอดจนเป็นแหล่งความรูท้ างกฎหมายให้กบั สังคม
รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่สามารถแข่งขันและ
พึ่งพาตนเองได้
วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำ�สังคม

พันธกิจและวัตถุประสงค์

พันธกิจ
1. จัดการศึกษา โดยมุง่ เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นสหวิทยากร ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ
3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย แก่ชุมชนและสังคมที่ตอบสนองต่อปัญหาของสังคม
4. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้ดำ�รงอยู่อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู้ ในทางวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถที่จะเป็นผู้นำ�สังคม ในเรื่องของแนวคิดทางกฎหมายได้
2. เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสามารถที่จะนำ�ไปใช้ ในการแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ
ของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นและสังคม
4. เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ดำ�รงอยู่อย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
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ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์

คณะนิ ต ิ ศ าสตร์ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นคณะลำ�ดับที่ 20 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ
112 เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้
พ.ศ. 2508 เริม่ จัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิตศิ าสตร์ ซึง่
เป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิด
สอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกสำ�หรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาบังคับ
พืน้ ฐาน วิชาโทและวิชาเลือกสำ�หรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมภิ าคแห่งแรกทีเ่ ปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรดังกล่าว อนึง่ เพือ่ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (ปีงบประมาณ 2535 - 2539)
พ.ศ. 2538 ดำ�เนินการจัดตัง้ โครงการเพือ่ ให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชน
ภายใต้ชอ่ื “โครงการให้ค�ำ ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน” ซึง่ ได้ด�ำ เนินการ
มาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2539 เริ่มโครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาขึ้นเป็นภาควิชาตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ 2540 - 2544) โดยได้ ใช้อาคาร 2
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำ�นักงานโครงการจัดตั้ง
ภาควิชานิตศิ าสตร์ และได้รบั ความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย แต่โครงการ
ดังกล่าวได้ถกู ชะลอไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เนือ่ งจากฐานะการเงิน การคลัง
และภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 2540 และแม้วา่ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
จะมีฐานะเพียงหน่วยจัดการศึกษาก็ตาม แต่ยงั คงมุง่ มัน่ พัฒนาการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น
พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสาขา
วิชานิติศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2546 ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงานและองค์กร
ทีต่ อ้ งการบุคลากรทางกฎหมาย และเพิม่ โอกาสในการศึกษาแก่บคุ คลทีต่ อ้ งการศึกษากฎหมายหลังจากการสำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น
พ.ศ. 2547 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต เนือ่ งจากเกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอันมาก จึงเปิดหลักสูตรเพื่อเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ที่
ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
พ.ศ. 2549 สถาปนาคณะนิตศิ าสตร์ เพือ่ ให้การบริหารเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึง่ พาตัวเองได้
สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ โดยยังคงใช้อาคาร 2
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำ�นักงานคณะนิติศาสตร์
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โครงสร้างองค์กรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์
คณะกรรมการ
อำ�นวยการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร์

สำ�นักวิชา
นิติศาสตร์

งานบริหารทั่วไป

สำ�นักงานคณะ

งานการเงิน
การคลัง
และพัสดุ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมาย

งานนโยบาย
และแผนและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษา
ทางกฎหมาย

งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

งานบริหาร
งานวิจัย
บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
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โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์
คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสำ�นักงานคณะ
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ
3. งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ		
วิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
กฎหมาย

หัวหน้าศูนย์
ให้คำ�ปรึกษา
ทางกฎหมาย

หัวหน้าสำ�นักวิชานิติศาสตร์
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คณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�คณะนิติศาสตร์
1. ศ.ดร.วิษณุ

เครืองาม

ประธานกรรมการ

2. ศ.ดร.บวรศักดิ์

อุวรรณโณ

กรรมการ

3. ศ.พิชัยศักดิ์

หรยางกูร

กรรมการ

4. คุณสัตยา

อรุณธารี

กรรมการ

5. คุณอิทธิศักดิ์

อำ�พันยุทธ์

กรรมการ

6. รศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

กรรมการ

7. คณบดีคณะนิติศาสตร์		

กรรมการและเลขานุการ

8. รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์วสุ สิงหัษฐิต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าสำ�นักวิชานิติศาสตร์ /
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
รักษาการแทนเลขานุการคณะ

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
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General Administration
การบริหารทั่วไป
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การบริหารทั่วไป

บุคลากร
จำ�นวนบุคลากรในปี 2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 33 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างอัตรากำ�ลัง– จำ�นวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สายงาน

รายการ
ข้าราชการ
สำ�นักวิชานิติศาสตร์
สำ�นักงานคณะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
รวม

1
1

ข้าราชการเปลี่ยน
สถานภาพเป็น
พนักงามหาวิทยาลัย
8
1
9

ลูกจ้าง พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว
ประจำ� มหาวิทยาลัย
(พนักงานส่วนงาน)
9
2
1
8
1
1
1
1
18
4

รวม
20
11
1
1
33

• หมายเหตุ การนับจำ�นวนคนอิงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาคือ ระยะเวลาการทำ�งาน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา
รายการ

ปริญญาเอก
2
2

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
สำ�นักงานคณะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
รวม

ปริญญาโท
17
2
1
20

ปริญญาตรี
1
9
1
11

รวม
20
11
1
1
33

ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนอาจารย์ประจำ�จำ�แนกตำ�แหน่งทางวิชาการ
รายการ
สำ�นักวิชานิติศาสตร์
รวม

ศาสตราจารย์
-

รองศาสตราจารย์
3
3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2
2

อาจารย์
15
15

รวม
20
20

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

จำ�นวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ในประเทศ
ต่างประเทศ
2
2
2
2

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนอาจารย์
รายการ
สัดส่วน

อาจารย์: นักศึกษา อาจารย์: ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ ปริญญาตรี: ปริญญาโท: ปริญญาเอก
1 : 43
75 : 10 : 15
5 : 85 : 10
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การจัดการศึกษา
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จำ�นวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 878 คน จำ�แนกเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จำ�นวน 82 คน และปริญญาตรี 796 คน (หลักสูตรปกติ
309 คน หลักสูตรภาคพิเศษ 487 คน)

จำ�นวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำ�แนกตามระดับการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4 ***

รวม

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

74*

79

71

85

309

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

130*

110

80

167

487

3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ)

15

67**

-

-

82

รวมทั้งสิ้น

219

256

151

252

878

หมายเหตุ *นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบ่งเป็น - โควตาภาคเหนือ 27 คน
			 - Admisssion 103 คน (ภาคปกติ 42คน และ ภาคพิเศษ 61 คน )
			 - โครงการพิเศษ (ไทยภูเขา กีฬา ภาคใต้) 5 คน
**นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รวมถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษา
ตามหลักสูตร
***นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รวมถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 มีผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
รวมทั้งสิ้น 114 คน จำ�แนกเป็นปริญญาตรี 114 คน ทั้งนี้ไม่มีผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำ�ปีการศึกษา 2554
ระดับ

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา (คน)

ร้อยละที่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

58

80.55

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

56

42.42

ปริญญาโท

0

0

รวมทั้งสิ้น

114

58.88
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การเงิน
งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงบประมาณทั้งสิ้น 28,629,335.50บาท จำ�แนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน 11,096,300.00บาท งบประมาณเงินรายได้17,533,035.50บาท รายละเอียดดังนี้

รายรับจริงประจำ�ปีงบประมาณ 2555
ในปีงบประมาณ 2555

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน
11,096,300.00
-

งบประมาณเงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

2,507,882.00
11,379,478.50
3,645,675.00
17,533,035.50

2,507,882.00
11,379,478.50
3,645,675.00
28,629,335.50

38.76
8.76
39.75
12.73
100

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

672,480.00

-

672,480.00

3.05

ค่าจ้างชั่วคราว

-

1,527,708.00

1,527,708.00

6.93

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

-

160,222.00

160,222.00

0.73

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1,211,134.14

6,069,125.92

7,280,260.06

33.01

ค่าสาธารณูปโภค

112,005.34

73,144.05

185,149.39

0.84

-

2,074,492.28

2,074,492.28

9.41

9,563,211.20

-

9,563,211.20

43.36

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

0.00

0.00

ค่าครุภัณฑ์

-

214,430.00

214,430.00

0.97

รายจ่ายอื่น

-

378,700.00

378,700.00

1.72

11,558,830.68

10,497,822.25

22,056,652.93

100.00

ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำ�รุง
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
รวม

การใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ 2555
หมวดรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ�

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย

รวม
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การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะนิติศาสตร์เห็นความสำ�คัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2554 มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานวิชาการ
เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ดังนี้
1.อาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)		
ประธานกรรมการ
2.อาจารย์นิตยา สุวรรณรัตน์					
กรรมการ
3.รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์					
กรรมการ
4.รศ.รัตนา
ณ ลำ�พูน					
กรรมการ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และเกณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้ ให้คะแนนการประเมินระบบการประกันคุณภาพของคณะนิติศาสตร์ตาม
ตัวบ่งชีข้ องสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชีข้ องสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) รวมจำ�นวน 37 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.91 คะแนน
โดยมีผลการดำ�เนินงานได้คุณภาพในระดับดี
ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และการสรุปผลการประเมิน
ตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) แบ่งช่วงคะแนนและ
สรุปผลการประเมินเป็นลำ�ดับ ดังนี้
คะแนน 000-1.50 หมายถึง การดำ�เนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดำ�เนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดำ�เนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดำ�เนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดำ�เนินงานระดับดีมาก
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สรุปผลการดำ�เนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจำ�ปี 2555
1.การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมสัมมนา/อบรม/ให้ความรู้
- แนวทางและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 และคลินิกสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้และการรายงานผลการดำ�เนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารสำ�นักงานมหาวิทยาลัย
- สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ตัวบ่งชีท้ ม่ี กี ารปรับเปลีย่ น การรายงานผล
การดำ�เนินงานตามตัวบ่งชี้ และการกรอกข้อมูลพื้นฐาน(Common Data Set)
ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารสำ�นักงานมหาวิทยาลัย
- ตัวบ่งชีท้ พ่ี บปัญหาในการตีความตัวบ่งชี้ ความถูกต้องของการรายงาน
ผลการดำ�เนินงานตามตัวบ่งชี้ และการอ้างอิงเอกสาร ในการตรวจสอบและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวสิ ารวาจา สำ�นักงานมหาวิทยาลัย
- ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ณ สำ � นั ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555
- การสัมมนาประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา
2555 ในวั น ที ่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมเชี ย งใหม่ แ กรนด์ ว ิ ว
จังหวัดเชียงใหม่
- จัดสัมมนาเรื่อง ภาพรวมผลการดำ�เนินงานของคณะนิติศาสตร์
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 เพื่อชี้แจงผลการประเมินปัญหาอุปสรรคในปีที่
ผ่านมาและแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 2556 ณ รวิวารี
รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่
ให้ความรูป้ ระกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
- โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง
ประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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2.จัดทำ�คู่มือผลการประกันคุณภาพการศึกษา
-สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2550-2554
-จัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2555
3.จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
-กำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
-จัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงาน (QA รักษาระดับ) ในแต่ละตัวบ่งชี้
-จัดทำ�ปฏิทินติดตามการดำ�เนินงาน
-แจ้งกำ�หนดการติดตามการดำ�เนินงานประจำ�ปีให้ทุกหน่วยงานทราบ โดยผ่านทางเว็บไซต์และทางหนังสือราชการ
-ติดตามการดำ�เนินงานและจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�เดือน
-แจ้งผลการดำ�เนินงานประจำ�เดือนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำ�ส่วนงาน
4.จัดทำ�รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เอกสารประกอบ และป้อนข้อมูลเข้าระบบ MIS
5.การพัฒนาความรูด้ า้ นการดำ�เนินการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) ปี 2555
-Module 12 เรื่อง Work System Management Concept
-Module 13 เรื่อง Work Process/ Sub Process
-Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint (As is)
-Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2)
-Module 16 เรื่อง Process Key Factor
-Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model (3 : kpi)
-Module 18 เรื่อง GAP Analysis/ Goal Setting/ C&E Analysis
-Module 19 เรื่อง SWOT Analysis/ TOWS Matrix
-Module 20 เรื่อง Strategy Map/ BSC/ Improvement Tools
-Module 21 เรื่อง Initiative/ New Service Blueprint (To be)
-Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control
-Module 23 เรื่อง Process Management Guideline: PMG

19

Research
การวิจัย

20

การวิจัย
ในปี 2555 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนในการทำ�วิจัยทั้งแหล่งทุนภายนอกและทุนภายในดังนี้

จำ�นวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
ลำ�ดับ

ปีงบประมาณ

แหล่งทุน

จำ�นวนโครงการ

จำ�นวนเงิน

1

งบประมาณแหล่งทุนภายนอก

4

3,515,800

2

งบประมาณเงินแผ่นดิน

-

-

3

งบประมาณเงินรายได้

2

100,000

4

งบประมาณส่วนตัว

-

-

รวม

3,615,800

ประเภทงบประมาณ

50,000

50,000

1,700,000

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาสิทธิ อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ด้านอาหารตาม “แนวทางการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ 2004”

โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ
เพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมสำ�หรับกลุ่ม อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
เกษตรกรในระบบพันธสัญญา

3

4

อ.สาลิณี ภูร่ งุ่ เรืองผล

สภาพบังคับทางกฎหมายและมาตรการ
ต่างๆ ทางกฎหมาย ต่อการกระทำ�ผิด
ของเด็กและเยาวชน

งบประมาณ
จัดสรร

2

ผู้วิจัยหลัก ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก ส่วนตัว

ประเภทผู้วิจัย
300,000

ชื่อผู้วิจัย

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: ทางเลือก ผศ. ดร.พรรณรายรัตน์
ในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย
ศรีไชยรัตน์

การวิจัย

รายละเอียดโครงการ

1

ลำ�ดับ

โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2555

(ได้รบั จัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2554 - 2555)

1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 31พฤษภาคม พ.ศ. 2555

6 มีนาคม พ.ศ. 2555 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(ได้รับจัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2552)

6 มีนาคม พ.ศ. 2552 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

ช่วงระยะเวลา

สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ทุนพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่

แหล่งทุน

คณะนิติศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ทำ�วิจัย การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง พั ฒ นาศั ก ยภาพแก่
คณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายเป็นศูนย์ดำ�เนินการ

ผลการดำ�เนินงานด้านการวิจัย ประจำ�ปีปฎิทิน 2555
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ประเภทงบประมาณ

400,000

1,000,000

350,000

การศึกษาวิเคราะห์แรงงานนอกระบบและ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
การสำ�รวจเพื่อสร้างแบบจำ�ลองสำ�หรับ อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการศึกษาวิธีการพัฒนาระบบและ อ.วาทิศ โสตถิพนั ธุ์
แนวทางปฏิบัติในการรองรับสภาวะวิกฤต รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ด้านพลังงานระดับประเทศ
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ
อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

โครงการจัดทำ�รายงานผลการศึกษา
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ
วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลไกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดตรัง

7

8

งบประมาณ
จัดสรร

6

ผู้วิจัยหลัก ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก ส่วนตัว

ประเภทผู้วิจัย
1,100,000

ชื่อผู้วิจัย

โครงการจัดทำ�ข้อเสนอสำ�หรับการปฏิรูป อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
กระบวนการจัดทำ�นโยบายสาธารณะและ อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ระบบกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้แรงงาน
สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม
สิทธิและบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

การวิจัย

รายละเอียดโครงการ

5

ลำ�ดับ

โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2555

สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

แหล่งทุน

29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(ได้รบั จัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2554 - 2555)

2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงพลังงาน

เมษายน พ.ศ.2554 - มิถนุ ายน สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
พ.ศ.2555
(ได้รบั จัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2554 - 2555)
เสริมสุขภาพ์

(ได้รบั จัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2554 - 2555)

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ช่วงระยะเวลา

22

โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายความหลาก รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หลายทางเพศ

การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุม้ ครอง รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
ดร.นัทมน คงเจริญ
อาณาจักรไทย พ.ศ.2550
อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนการปรับปรุง รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
โครงสร้างการบริหารและการจัดการใน อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
สภาวะวิกฤติ ( Emergency response
arrangements ) ด้านพลังงานไฟฟ้า

10

11

12

ชื่อผู้วิจัย

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

การวิจัย

9

ลำ�ดับ

โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2555

ประเภทงบประมาณ

ผู้วิจัยหลัก ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก ส่วนตัว

ประเภทผู้วิจัย

รายละเอียดโครงการ

300,000

860,860

100,000

230,000

งบประมาณ
จัดสรร

(ได้รับจัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2556)

กันยายน พ.ศ. 2555 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(ได้รับจัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2556)

15 กันยายน พ.ศ. 2555 14 กันยายน พ.ศ. 2556

(ได้รบั จัดสรรทุนในปีงบประมาณ 2555 - 2556)

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ช่วงระยะเวลา

สำ�นักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
(หัวหน้าโครงการ
- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ)

สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

มูลนิธิธีรนาถ
กาญจนอักษร

แผนงานส่งเสริมการ
พัฒนาระบบเพื่อสุข
ภาวะของเกษตรกร
และความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคม

แหล่งทุน

23

24

บทความที่ตีพิมพ์ ในปี 2555
ลำ�ดับ

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

วารสารฯ

1

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผศ.ดร. พรรณรายรัตน์
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ศรีไชยรัตน์
(Clinical Legal Education and the National Qualifications
Framework for Higher Education)

AU Law Journal

2

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: ทางเลือกในการปฏิรูป
การศึกษากฎหมายไทย

ผศ.ดร. พรรณรายรัตน์
ศรีไชยรัตน์

วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

3

100 ปีแห่งสัญชาติไทย

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วิภาษา

4

สถาบันกษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วิภาษา

5

อภิรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีไทย 2475-2555 (ตอนที่ 1) รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วิภาษา

6

อภิรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีไทย 2475-2555 (ตอนที่ 2) รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
: จารีตประเพณีว่าด้วยการรัฐประหาร

วิภาษา

25

ผลงานทางวิชาการที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2555
ลำ�ดับ

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

งานประชุม

ระยะเวลา

สถานที่

1

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552

ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศรีไชยรัตน์
“การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิก : แนวทาง
การพัฒนาวิธีการสอน
กฎหมายไทย”

27 - 28
เมษายน
พ.ศ. 2555

จังหวัด
เชียงใหม่

2

การใช้วิธีการสอนกฎหมายเชิง
คลินิกในวิชาหลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย

ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศรีไชยรัตน์
“การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิก : แนวทาง
การพัฒนาวิธีการสอน
กฎหมายไทย”

27 - 28
เมษายน
พ.ศ. 2555

จังหวัด
เชียงใหม่

3

ตรัง Model....คุณค่าใหม่ยุติธรรม อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล งานมหกรรมวิชาการ สกว. 22 มิถุนายน
ชุมชน
“9 บันดาล สู่งานวิจัย”
พ.ศ. 2555

จังหวัดนนทบุรี

4

Thai Customary Constitution :
1932 - 2012

5

พาณิชยการของกลุ่มนิยมเจ้าอย่าง อ.ทศพล
ออกนอกหน้า (The Commercial- ทรรศนกุลพันธ์
izing Ultra Royalist Movements)

6

กฎหมายและจารีตประเพณีในการ อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร งานประชุมวิชาการ ประจำ� 21 กรกฎาคม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษา
ปี 2555 “ภาคีวิจัยล้านนา พ.ศ. 2555
เฉพาะกรณีกลุ่มปะกากะญอพื้นที่
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
อำ�เภอแม่วางเปรียบเทียบกับการ
จัดการทรัพยากรโดยชุมชนอำ�เภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด
เชียงใหม่

7

Current Trends and Challenges ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ การประชุม “Complex
10 กันยายน
in Legal Education
ศรีไชยรัตน์
Law Teaching : Knowl- พ.ศ. 2555
edge, Skills and Values
Conference”

สาธารณรัฐเช็ก

8

Pro Bono and Clinical Legal
Education - Incorporating Pro
Bono into the Legal Curriculum

รศ.สมชาย
ปรีชาศิลปกุล

Annual meeting of the
Japanese Society for
Thai studies.

6-8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555

ประเทศญี่ปุ่น

Annual meeting of the
Japanese Society for
Thai studies.

6-8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555

ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ การประชุม the 1st
ศรีไชยรัตน์
Southeast Asia Pro
Bono International
Conference

29 กันยายน
พ.ศ. 2555

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

26
ลำ�ดับ

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

9

สภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาสิทธิด้านอาหารตาม
“แนวทางการสร้างมั่นคงด้าน
อาหารขององค์การอาหารและ
เกษตร

10

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ผล อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
การดำ�เนินงานโครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลไกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จังหวัดตรัง

11

โครงการศึกษาวิธีการพัฒนาระบบ
และแนวทางปฏิบัติในการรองรับ
สภาวะวิกฤตด้านพลังงานระดับ
ประเทศ (ส่วนกฎหมาย)
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Different Places but Similar
ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์
Outcomes : the Achievements ศรีไชยรัตน์
of Clinical Legal Education in
China and Thailand

งานประชุม

อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 8

ระยะเวลา

สถานที่

22 - 23
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555

จังหวัด
เชียงใหม่

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 8

22 - 23
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555

จังหวัด
เชียงใหม่

อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์
งานประชุมวิชาการ
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ครั้งที่ 8
อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

22 - 23
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555

จังหวัด
เชียงใหม่

การประชุม the 2012
24 - 25
Asia-Pacific Forum on
พฤศจิกายน
Clinical Legal Education พ.ศ. 2555
and Annual Meething of
Chinese Clinical Legal
Educators

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ภาพประกอบการนำ�เสนอผลงานวิจัย

เรื่อง “Pro Bono and Clinical Legal Education - Incorporating Pro Bono into the Legal Curriculum”
จากผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
ในการประชุม The 1st Southeast Asia Pro Bono International Conference
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

เรือ่ ง “Different Places but Similar Outcomes: the Achievements of Clinical Legal Education in China and Thailand”
จากผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ในการประชุม The 2012 Asia-Pacific Forum on Clinical Legal
Education and Annual Meeting of Chinese Clinical Legal Educators
ณ มหาวิทยาลัย Renmin กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงานวิจยั เรือ่ ง สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาสิทธิดา้ นอาหารตาม “แนวทางการสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 2004” โดย อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ นำ�เสนอในงานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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ผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาวิธีการพัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติในการรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานระดับ
ประเทศ” (ส่วนกฎหมาย) โดย อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล และ
อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร นำ�เสนอในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เรื่อง “โครงการจัดทำ�รายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานโครงการสร้างความเข้ม
แข็งกลไกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน โดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดตรัง”
โดย อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ นำ�เสนอในงานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรือ่ ง “กฎหมายและจารีตประเพณีในการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุม่ ปะกา
กะญอพืน้ ทีอ่ �ำ เภอแม่วางเปรียบเทียบกับการจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนอำ�เภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”
โดย อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร นำ�เสนอในงานประชุม
วิชาการประจำ�ปี 2555 “ภาคีวจิ ยั ล้านนาเพือ่ พัฒนา
ท้องถิน่ ” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
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ภาพประกอบการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เรือ่ ง “Thai Customary Constitution : 1932-2012” โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ในงานประชุม “Annual meeting of the Japanese Society for Thai studies”
ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่ วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เรือ่ ง “พาณิชยการของกลุม่ นิยมเจ้าอย่างออกนอกหน้า”
(The Commercializing Ultra Royalist Movements)
โดย อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ในงานประชุม “Annual meeting of the Japanese
Society for Thai studies”
ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่
วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
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Academic Service
การบริการวิชาการ

31

การบริการวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ ทีด่ �ำ เนินการโดยคณะนิตศิ าสตร์
งบประมาณ

ความ
เงิน
หน่วยงานที่มีความ
เงินราย เงิน
ลำ�ดับ
ชื่อโครงการ
ระยะเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พึง
รายได้นอก
ร่วมมือ
ได้คณะ แผ่นดิน
พอใจ
มหาวิทยาลัย
1 รายการวิทยุ “ตราชูคู่ชาว มกราคมอ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล สถานีวิทยุเสียง
บ้าน”
กันยายน
และงานบริหารงาน
สื่อสารมวลชน
พ.ศ. 2555
วิจัยบริการวิชาการและ คณะการสือ่ สารมวลชน
วิเทศสัมพันธ์
2 โครงการเสวนาทาง
13 กุมภาพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
4.03
วิชาการ หัวข้อสิทธิและ พ.ศ. 2555
กฎหมาย
เสรีภาพในการแสดงความ
เห็นต่าง
3 การบรรยายพิเศษเรื่อง 13 มีนาคม งานบริหารงานวิจัย
สถานเอกอัคราชทูต
4.00
พ.ศ. 2555
บริการวิชาการและ
สหรัฐอเมริกาประจำ�
Libel and Slander
ประเทศไทย และ
(กฎหมายหมิ่นประมาทใน
วิเทศสัมพันธ์
อเมริกา)
สถานกงสุลใหญ่
สหรัฐฯ เชียงใหม่
4 โครงการประชุมเครือข่าย 18
งานบริหารงานวิจัย
4.44
การให้บริการวิชาการทาง พฤษภาคม บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555
ประจำ�ปี 2555
5 โครงการเสวนา หัวข้อ
9 มิถุนายน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ตุลาการภิวัฒน์ หรือ
พ.ศ. 2555
กฎหมาย
รัฐประหารบนบัลลังก์ศาล
6 โครงการสัมมนา เรื่อง
18 สิงหาคม อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ และ คณะกรรมาธิการต่าง
งานบริหารการ วิจัย
ประเทศ สภาผู้แทน
การให้สัตยาบัน ICC เพื่อ พ.ศ. 2555
บริการวิชาการและ
ราษฎร
การป้องกันการสังหารหมู่
วิเทศสัมพันธ์
ประชาชน
7 การจัดแถลงรายงาน
14 มิถุนายน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
แอมเนสตี้อินเตอร์
4.02
สถานการณ์สิทธิมนุษย พ.ศ. 2555
กฎหมาย
เนชันแนล
ชนทั่วโลก ประจำ�ปี 2555
ประเทศไทย
และการเสวนาวิชาการ
เรื่อง นิรโทษกรรม : คน
ผิดลอยนวลหรือลบล้าง
รัฐประหาร
8 โครงการเสวนาวิชาการ 27 มิถุนายน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
4.07
เรื่อง 80 ปีแห่งความย้อน พ.ศ. 2555
กฎหมาย
คณะมนุษยศาสตร์
แย้งของประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 โครงการเสวนา เรื่อง
23
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
นิติบัญญัติจากชุมชนท้อง พฤศจิกายน และงานบริหารงาน
ถิ่น
พ.ศ. 2555
วิจัยบริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์
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ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
ลำ�ดับ
หน่วยงาน
1 สำ�นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2

สำ�นักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน

3

กระทรวงยุติธรรม

4

- องค์การบริหารส่วนตำ�บลปางหินฝน อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
- สถาบันพัฒนาท้องถิ่น
- เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำ�บลปางหินฝน
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำ�สาละวิน
- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
- องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ทา อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

5

ประเทศ
วันที่เริ่มต้น
ไทย 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
ไทย 12 มีนาคม
พ.ศ. 2554
ไทย 21 กันยายน
พ.ศ. 2555
ไทย 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555
ไทย

วันที่สิ้นสุด
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
12 มีนาคม
พ.ศ. 2558
20 กันยายน
พ.ศ. 2559
23 มกราคม
พ.ศ. 2556

27 พฤศจิกายน 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการทีด่ �ำ เนินการโดยคณะนิตศิ าสตร์

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางงวิชาการ

โครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่าง

การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง Libel and Slander (กฎหมายหมิน่ ประมาทในอเมริกา)
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โครงการประชุมเครือข่ายการให้บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ประจำ�ปี 2555

โครงการเสวนา หัวข้อ ตุลาการภิวฒ
ั น์ หรือ รัฐประหารบนบัลลังก์ศาล

โครงการสัมมนา เรือ่ ง การให้สตั ยาบัน ICC เพือ่ การป้องกันการสังหารหมูป่ ระชาชน

การจัดแถลงรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทัว่ โลก ประจำ�ปี 2555 และการเสวนาวิชาการ
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โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการทีด่ �ำ เนินการโดยศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

งานให้คำ�ปรึกษา
1 โครงการให้คำ�ปรึกษาแก่
ประชาชน

ระยะเวลา
1 มกราคม 12 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

งบประมาณ
ความ
นราย
พึง
เงินราย เงิ
ได้
น
อก
ได้คณะ มหาวิทยาลัย พอใจ

1. องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคเหนือ
2. สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
3. สำ�นักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
4. สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

4.59

งานเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
2 โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร 4 - 5 กุมภาพันธ์ 1. องค์การบริหารส่วนตำ�บลปอ
ครั้งที่ 1/2555
พ.ศ. 2555
อำ�เภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2. องค์การบริหารส่วนตำ�บลตับเต่า
อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย
3. สำ�นักงานอัยการจังหวัดเทิง
3 โครงการอบรมความรู้ทาง
20 มิถุนายน - ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
กฎหมายให้กับเยาวชนในศูนย์ 12 ธันวาคม
จังหวัดเชียงใหม่
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
(จำ�นวน 19 ครั้ง)
4 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 27 มิถุนายน - คณะสัตวแพทยศาสตร์
แก่นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ 8 กันยายน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2555
(จำ�นวน 6 ครั้ง)
5 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 27 มิถุนายน
บ้านพักเด็กและครอบครัว
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว - 12 กันยายน จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2555
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(จำ�นวน 8 ครั้ง)
6 โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 24 พฤศจิกายน มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
- 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
(จำ�นวน 2 ครั้ง)
7 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
7 - 10
เทศบาลตำ�บลหนองป่าครั่ง
พบปะประชาชน
กุมภาพันธ์
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2555
8 งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัย 22 - 23
คณะนิติศาสตร์
เชียงใหม่
พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ใช้งบ
พ.ศ. 2555
ประมาณ

ร่วมกับ
ศูนย์วจิ ยั ฯ)

4.21

4.31

4.62

4.19

4.18

-
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โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการทีด่ �ำ เนินการโดยศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

การอบรม/การประชุม

ระยะเวลา

9

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก :
แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย

27 - 28
เมษายน
พ.ศ. 2555

10

หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายบรรยาย เรื่อง
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูป
วิธีการสอนกฎหมายไทย” “ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” และ “แนวทางการปฏิรูปวิธี
การสอนกฎหมายด้วยการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” แก่
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย ร่วมอภิปราย เรื่อง
“Current Challenges in Legal Education” ในการประชุม
เรื่อง “Complex Law Teaching : Knowledge, Skills and
Values Conference,” ณ มหาวิทยาลัย Palacky
เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก

29 - 30
พฤษภาคม
พ.ศ. 2555

หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง “Different Places but Similar Outcomes : the
Achievements of Clinical legal Education in China and
Thailand” ในการประชุม “Complex Law Teaching :
Knowledge, Skills and Values Conference,”
ณ มหาวิทยาลัย Palacky เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก
หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย บรรยายเรื่อง “Pro
Bono and clinical Legal Education - Incorporating Pro
into the Legal curriculum” ในการประชุมเรื่อง “the 1st
Southeast Asia Pro Bono International Conference”
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11 กันยายน
พ.ศ. 2555

11

12

13

10 กันยายน
พ.ศ. 2555

29 กันยายน
พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

งบประมาณ
เงินราย ความ
เงินราย ได้นอก พึง
พอใจ
ได้คณะ มหา
วิทยาลัย

1.National University of Laos
2.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
5.มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
6.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
7.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
8.มหาวิทยาลัยทักษิณ
9.มหาวิทยาลัยบูรพา
10.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำ�ปาง
11.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.มหาวิทยาลัยพะเยา
15.มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
16. Bridges Across Borders Southeast Asia
Community Legal Education lnitiative
17. Newcastle Law School, Australia
1.คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.47

1.Columbia University, New York,USA.
2.Radboud University, the Netherlands
3.Charles University, the Czech Republic
4.University of J.J. Strossmayer in
Osijek,Croatia
5.University of Silesia in Katowice,
Poland
มหาวิทยาลัย Palacky,
เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก

-

1.Bridges Across Borders Southeast Asia
Community Legal Education Initiative
2.คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

-

-

-

36

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการทีด่ �ำ เนินการโดยศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

การอบรม/การประชุม (ต่อ)
14 หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Different Places
but Similar Outcomes : the Achievements of Clinical legal Education in
China and Thailand”ในการประชุม the
2012 Asia-Pacific Forum on Clinical
Legal Education and Annual Meeting
of Chinese Clinical legal Educators
ณ มหาวิทยาลัย Renmin กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
15 งานวันวิชาการคณะนิติศาสตร์

ระยะเวลา

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

งบประมาณ
ความ
เงิ
น
ราย
พึง
เงินราย ได้นอก
ได้คณะ มหาวิทยาลัย พอใจ

1.UNDP ประจำ�สาธารณรัฐประชาชนจีน
24 - 25
พฤศจิกายน 2.Renmin University of China Law
พ.ศ. 2555 School

-

25 มกราคม คณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครอง
16 โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา
25
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177409 และ
กรกฎาคม สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
นักศึกษาอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในศูนย์ พ.ศ. 2555 ประชาชน ภาค 5
ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายการอบรม
หัวข้อ : ลักษณะคดีผู้บริโภคและการ
ดำ�เนินคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาความผู้บริโภค พ.ศ. 2551
การให้ความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
17 คณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซียศึกษา 6 กุมภาพันธ์ 1.University of Indonesia
ดูงานศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
พ.ศ. 2555 2.University of Pajajaran
18 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะ
1 มีนาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษา พ.ศ. 2555
ดูงานศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
19 นักศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัย
24 สิงหาคม มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across
Charles กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
พ.ศ. 2555 Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative
ศึกษาดูงานศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทาง
กฎหมาย
โครงการหรือกิจกรรมอื่น
20 โครงการปลูกจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง 29 สิงหาคม โรงเรียนกาวิละอนุกูล (โรงเรียนที่
พ.ศ. 2555 มีการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กที่

-

21

โครงการศึกษาดูงานกระบวนการศาล

22

นักศึกษาที่ปฏิบัติการที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “the 1st
Southeast Asia Pro Bono International Conference” ณ กรุงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

3.Committee of Chinese Clinical
Legal Educators

5 กันยายน
พ.ศ. 2555
30 - 2
ตุลาคม
พ.ศ. 2555

มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ
พิการซ้ำ�ซ้อน สังกัดกองการศึกษา
เพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ)
ศาลแขวงเชียงใหม่

มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across
Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative

3.78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.7

4.29
-

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการทีด่ �ำ เนินการโดยศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย

โครงการคลินิกสัญจร ครั้งที่ 1/2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลปอ
อำ�เภอเวียงแก่น และ องค์การบริหารส่วนตำ�บลตับเต่า อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (จำ�นวน 19 ครั้ง)

โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กันยายน พ.ศ. 2555 (จำ�นวน 6 ครั้ง)

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย

ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 มิถุนายน – 12 กันยายน พ.ศ. 2555 (จำ�นวน 8 ครั้ง)
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการทีด่ �ำ เนินการโดยศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (จำ�นวน 2 ครั้ง)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน โดย เทศบาลตำ�บลหนองป่าครั่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย ณ ตำ�บลหนองป่าครั่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย”
ณ โรงแรมฟูราม่า อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการทีด่ �ำ เนินการโดยศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย

หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย ร่วมอภิปราย เรื่อง “Current Challenges in Legal Education“
และ เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Different Places but Similar Outcomes: the Achievements of Clinical legal Education
in China and Thailand” ในการประชุมเรื่อง “Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values Conference,”
โดย มหาวิทยาลัย Palacky เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก
ณ มหาวิทยาลัย Palacky เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2555

หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย บรรยาย เรื่อง “Pro Bono and Clinical Legal Education - Incorporating Pro
Bono into the Legal curriculum” ในการประชุมเรื่อง “the 1st Southeast Asia Pro Bono International Conference“
โดย Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative และ คณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ กรุงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

หัวหน้าศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Different Places but Similar Outcomes:
the Achievements of Clinical legal Education in China and Thailand” ในการ ประชุม the 2012
Asia-Pacific Forum on Clinical Legal Education and Annual Meeting of Chinese Clinical Legal Educators
โดย UNDP ประจำ�สาธารณรัฐประชาชนจีน, มหาวิทยาลัย Renmin และ Committee of Chinese Clinical Legal Educators ณ มหาวิทยาลัย Renmin กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการทีด่ �ำ เนินการโดยศูนย์ ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซียและ มหาวิทยาลัย
Pajajaran ประเทศ อินโดนีเซีย
ศึ ก ษาดู ง านศู น ย์ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษา
ทางกฎหมาย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที ่ จาก
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาดูงานศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย
วันที่ 1มีนาคม พ.ศ. 2555

นักศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัย
Charles กรุ ง ปราก สาธารณรั ฐ เช็ ก
ศึกษาดูงานศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมาย
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555
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การให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
สรุปการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555
		
• จำ�นวนการขอรับคำ�ปรึกษาทางกฎหมาย 		
140 เรื่อง
		
• จำ�นวนการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย			
104 เรื่อง
โดยแบ่งเป็น
1. กฎหมายอาญา		
20 เรื่อง		
7. กฎหมายระหว่างประเทศ
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
75 เรื่อง		
8. กฎหมายแรงงาน			
3. กฎหมายปกครอง		
10 เรื่อง
9. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง		
4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ		
- เรื่อง		
10. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง
11. อื่นๆ				
6. กฎหมายภาษีอากร		
- เรื่อง

3 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
8 เรื่อง
20 เรื่อง

ประเภทของกฎหมายที่ ให้คำ�ปรึกษา
ปกครอง

รัฐธรรมนูญ

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ภาษีอากร

กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ

แรงงาน

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

เดือนกุมภาพันธ์ 2555 (จำ�นวน 13 เรื่อง)

11

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

เดือนมีนาคม 2555 (จำ�นวน 5 เรื่อง)

2

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

เดือนเมษายน 2555 (จำ�นวน 1 เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

เดือนพฤษภาคม 2555 (จำ�นวน 5 เรื่อง)

3

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

เดือนมิถุนายน 2555 (จำ�นวน 22 เรื่อง)

12

3

-

-

1

-

-

-

1

-

5

เดือนกรกฎาคม 2555 (จำ�นวน 27 เรื่อง)

11

8

3

-

-

-

-

1

-

-

4

เดือนสิงหาคม 2555 (จำ�นวน 11 เรื่อง)

5

3

1

-

-

-

1

-

-

-

1

เดือนกันยายน 2555 (จำ�นวน 15 เรื่อง)

11

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

เดือนตุลาคม 2555 (จำ�นวน 11 เรื่อง)

4

2

-

-

-

-

1

1

-

1

2

เดือนพฤศจิกายน 2555 (จำ�นวน 16 เรื่อง)

7

1

2

-

-

-

-

-

-

1

5

เดือนธันวาคม 2555 (จำ�นวน 5 เรื่อง)

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

75

20

10

-

1

-

3

2

1

8

20

รวมทั้งสิ้น

รายงาน ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อื่นๆ

อาญา

6

วิธีพิจารณา
ความอาญา
วิธีพิจารณา
ความแพ่ง

แพ่งและ
พาณิชย์

เดือนมกราคม 2555 (จำ�นวน 9 เรื่อง)

เดือน
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คณาจารย์ ที่ได้รับเชิญเป็น วิทยากร คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอก

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

วิทยากร

วิทยากร

• การอบรมสัมมนาหลักสูตรที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ

• โครงการเปิดโลกทัศน์งานยุตธิ รรม ประจำ�ปี 2555

อาเซียนวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วั น ที ่ 29 มี น าคม พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

จัดโดยศูนย์ศกึ ษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิน่

จัดโดยสำ�นักงานกิจการยุติธรรม

(ศบมท.)ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ (SIFA)
• การขายยาในประชาคมอาเซียน เราจะรับมือ
อย่างไรวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ชมรมเภสัชกร

คณะกรรมการ
• คณะกรรมการโครงการ “Engaging Citizens in
Govarnmance” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารงานยุตธิ รรม

• คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเชียงใหม่

ระดับกลาง (บธก) รุ่นที่ 12 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

• คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดเชียงใหม่

ณ กรุงเทพมหานครจัดโดย กระทรวงยุติธรรม

ฝ่ายนโยบายและแผน

คณะกรรมการ

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

• คณะกรรมการโครงการ “Engaging Citizens in
Govarnmance” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการ
• คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ด้านยกร่างกฎหมาย สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
• คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย งและระบบ
การควบคุ ม ภายใน สำ � นั ก งานการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณาจารย์ ที่ได้รับเชิญเป็น วิทยากร คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอก

อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
วิทยากร

• เสวนาวิ ช าการในหั ว ข้ อ “ทบทวนคดี ท ี ่ ด ิ น :
ขบวนการภาคประชาสั ง คมกั บ ปั ญ หาความเป็ น ธรรม

• สมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร ประจำ�ปี

และกระบวนการกลั บ มาเป็ น เกษตรกรในภาคเหนื อ ”

2555 อิสรภาพทางพันธุกรรม อธิปไตย และความมั่นคง

วั น ที ่ 27 มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

ทางอาหารการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง

จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทบาทบรรษั ท ในระบบเกษตรกรรมและอาหาร
ในวันที่ 17 พฤษภาคมพ.ศ. 2555 ณ กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ

จัดโดย แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและ
มูลนิธิชีววิถี (BioThai)

• เลขานุการ มูลนิธผิ หู้ ญิง กฎหมาย และการพัฒนา
ชนบท

• เวทีสัมมนาวิชาการเกษตรพันธสัญญาประจำ�ปี
2555 “เกษตรพันธสัญญา: ใครอิ่ม ใครอด?” เรื่อง วงจร

อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

เกษตรพันธสัญญา ความหวังของเกษตรกรกับความเป็นจริง

คณะกรรมการ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ กรุงเทพมหานคร

• คณะกรรมการการออกแบบทดสอบสำ � หรั บ
โครงการพัฒนาด้านทักษะและความรู้ความสามารถในงาน

อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
วิทยากร
• การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเรียนการสอน
และงานวิ ช าการทางด้ า นกฎหมายต่ อ แนวสตรี ศ ึ ก ษา
วันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
จัดโดย Lao People’s Democratic Republic Peace
Indepence Democracy Unity Prosperity

ของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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คณาจารย์ ที่ได้รับเชิญเป็น วิทยากร คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอก

ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
วิทยากร
• บรรยาย เรือ่ ง “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติกบั การปฏิรปู วิธกี ารสอนกฎหมายไทย” “ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” และ
“แนวทางการปฏิรูปวิธีการสอนกฎหมายด้วยการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินกิ ” ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ณ จังหวัดสงขลา
จัดโดย ความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ร่วมอภิปราย เรื่อง “Current Challenges in
Legal Education“ในการประชุมเรื่อง “Complex Law
Teaching : Knowledge, Skills and Values Conference”
ในวั น ที ่ 10 กั น ยายน พ.ศ. 2555 ณ สาธารณรั ฐ เช็ ก
จั ด โดย คณะนิ ต ิ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย Palacky
เมื อ ง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก

• บรรยาย เรื่อง “Pro Bono and Clinical Legal
Education - Incorporating Pro Bono into the Legal
curriculum” ในการประชุมเรื่อง “the 1st Southeast
Asia Pro Bono International Conference”
ในวันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
จั ด โดย Bridges Across Borders Southeast Asia
Community Legal Education Initiative และ
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
วิทยากร
• บรรยาย เรือ่ ง “มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติกบั การปฏิรปู วิธกี ารสอนกฎหมายไทย” “ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” และ
“แนวทางการปฏิรูปวิธีการสอนกฎหมายด้วยการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินกิ ” ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ณ จังหวัดสงขลา
จัดโดย ความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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คณาจารย์ ที่ได้รับเชิญเป็น วิทยากร คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอก

• ร่วมอภิปราย เรื่อง “Current Challenges in
Legal Education“ในการประชุมเรื่อง “Complex Law
Teaching : Knowledge, Skills and Values Conference”
ในวั น ที ่ 10 กั น ยายน พ.ศ. 2555 ณ สาธารณรั ฐ เช็ ก
จั ด โดย คณะนิ ต ิ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย Palacky
เมื อ ง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก
• บรรยาย เรื่อง “Pro Bono and Clinical Legal
Education - Incorporating Pro Bono into the Legal
curriculum” ในการประชุมเรื่อง “the 1st Southeast
Asia Pro Bono International Conference”
ในวันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
จั ด โดย Bridges Across Borders Southeast Asia
Community Legal Education Initiative และ
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
วิทยากร
• เวที ส าธารณะสั ญ จรเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ครัง้ ที่ 3 “การเข้าถึง
ความยุ ต ิ ธ รรมของแรงงานหญิ ง ในภาคอุ ต สาหกรรม”
วั น ที ่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ จั งหวั ด ระยอง
จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• โครงการการสั งเคราะห์ ป ระเด็ น สำ � คั ญ เรื ่ อง
อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ก ั บ ความเป็ น ธรรมทางสั ง คม
วั น ที ่ 27 สิ ง หาคม พ.ศ. 2555 ณ กรุ ง เทพมหานคร
จัดโดยโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมฯ
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ขับเคลื่อนแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ: รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน”
วั น ที ่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิ
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ขับเคลื่อนแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ: รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน”
วั น ที ่ 15 ตุ ล าคม พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน
จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิ
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ขับเคลื่อนแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ: รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน”
วั น ที ่ 17 ตุ ล าคม พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด ลำ � พู น
จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิ
• อภิปรายแนวคิดเกีย่ วกับสิทธิชมุ ชน หลักกฎหมาย
บั ญ ญั ต ิ ร ั ฐ ธรรมนู ญ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอำ � นาจ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนตำ�บลปางหินฝน
อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ จั งหวั ดเชี ย งใหม่
จัดโดย องค์กรปกครองส่วนตำ�บลปางหินฝน อำ�เภอ แม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
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• งานสัมมนาป่าชุมชน ประจำ�ปี2555 “ป่าชุมชน:
ขบวนการปกป้องนิเวศและสิทธิชุมชน” วันที่ 13-14
พฤศจิ ก ายนพ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด นครนายก
จัด โดยแผนงานประเทศไทยศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์
ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
• สัมมนาสาธารณะ : การศึกษา อัตลักษณ์และสิทธิชน
เผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่
จั ด โดยสมาคมศู น ย์ ร วมการศึ ก ษาและวั ฒ นธรรมของ
ชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
• ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในการศึกษา เรื่อง
“การคุ ้ ม ครองทางกฎหมายแก่ เ กษตรพั น ธะสั ญ ญาใน
ประเทศไทย” วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
• ประธานประชุมกลุ่มย่อยมติที่ 3 การปฏิรูป
ระบบเกษตรกรรม: เพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคง
ทางอาหาร วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ กรุงเทพมหานคร
จัดโดยสำ�นักงานปฏิรูปกฎหมาย
• โครงการเสวนาวิช าการเกษตรพันธะสั ญญา
วั น ที ่ 15 ธั น วาคม พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จัดโดยโครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
สิ ท ธิเกษตรกรจากการทำ�เกษตรพันธะสัญญา
• การประชุมเพื่อนำ�เสนอรายงานสังเคราะห์รวม
โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุข
ภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ กรุงเทพมหานคร
จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ/คณะทำ�งาน
• คณะทำ�งานจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ สำ�นักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• คณะทำ�งานวิชาการเฉพาะประเด็นธรรมนูญภาค
ประชาชน สำ�นักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• กรรมการมูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนา
ชนบท
อาจารย์วสุ สิงหัษฐิต
วิทยากร
• ผู้ดำ�เนินการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
“การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ฉบั บ ที ่ 87 และฉบั บ ที ่ 98” วั น ที ่ 19 มิ ถ ุ น ายน
พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
คณะกรรมการ
• คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
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รศ.วิระดา สมสวัสดิ์
คณะกรรมการ

• งานเสวนาวิชาการ เรื่อง “สิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงความเห็นต่าง” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ณ จังหวัดเชียงใหม่

• คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพื่อการปฏิรูป

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• โครงการสหปริญญาเอกสหวิทยาการ วิชา สห.

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

828 ปรัชญากฎหมาย วันที่ 10 มกราคม – 11 เมษายน

วิทยากร

พ.ศ. 2555 ณ กรุงเทพมหานคร

• เวทีเสวนาเรื่อง สิทธิเลือกเพศ ในวิชาชีพครู
วั น ที ่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จัดโดยมูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่
• ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อ “ถอด

จัดโดย วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• โครงการเสวนาเรื ่ อ ง ตุ ล าการภิ ว ั ต น์ ห รื อ
รัฐประหารบนบัลลังก์ศาล วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

บทเรียนความรุนแรงทางการเมืองและการเปลี่ยนผ่าน”

จั ด โดย คณะนิ ต ิ ศ าสตร์ ร่ ว มกั บ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ

วั น ที ่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จั ด โดย ศู น ย์ ส ั น ติ ภ าพและความขั ด แย้ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การกระจุก
ตัวที่ดิน ความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำ�กิน และการกระจาย
การถื อ ครองที ่ ด ิ น ในสั ง คมไทย” วั น ที ่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์

• โครงการเสวนาเรือ่ ง “นิรโทษกรรม: คนผิดลอยนวล
หรือลบล้างรัฐประหาร” วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• โครงการสัมมนา เรือ่ ง “สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม:

พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หลักการและความเป็นจริง” วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จัดโดย กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่น (กปท.)

ณ จังหวัดเชียงใหม่

• บรรยายหั ว ข้ อ “สถาบั น กษั ต ริ ย ์ ใ นระบอบ

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ

ประชาธิปไตย: ข้อถกเถียง” ในหลักสูตรประชาธิปไตย

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (AIHR) ศูนย์พิทักษ์และ

ศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

จัดโดย โครงการประชาธิปไตยศึกษา
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• โครงการเสวนา เรื่อง “ อภิรัฐธรรมนูญจารีต

• โครงการเสวนา เรื่อง “รัฐประหารสาเหตุ ปัญหา

ประเพณีไทย 2475 - 2555 ” วันพุธที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

และผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย” วั น ที ่ 16

ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดสงขลา จัดโดยภาควิชา

เชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

• การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเรียนการสอน

• บรรยายหัวข้อ “ เสียงข้างน้อยกับหลักความ

และงานวิ ช าการทางด้ า นกฎหมายต่ อ แนวสตรี ศ ึ ก ษา

รั บผิ ด ชอบร่ วมกัน ( Collective Responsibillity ) ใน

วันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

มิ ต ิ ก ฎหมาย ” ในงานเสวนาเรื ่ อ ง “เสรี ภ าพการแสดง

ประชาชนลาว จัดโดย Lao People’s Democratic Re-

ความเห็นและจรรยาบรรณ กสทช.” วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

public Peace Indepence Democracy Unity Prosperity

ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์

• ร่ ว มเสวนาหั ว ข้ อ “ผู ้ ห ญิ ง กั บ กฎหมาย” ใน

• ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โครงการเสวนาวิชาการ “ชีวิตร่วม ร่วมชีวิตกับสตรีศึกษา

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สตรีนิยม” 65 ปี วิระดา สมสวัสดิ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน

ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะทำ�งานร่วมรัฐบาลศึกษา

พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะนิติศาสตร์

ร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 291

ร่วมกับศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ร่วมอภิปรายเสวนาวิชาการ “ 1 ปีรฐั บาลกับการแก้ไข

คณะกรรมการ

ปัญหาทีด่ นิ และโครงสร้างภาคเกษตร คืบหน้าหรือถอยหลัง ”

• คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง

วั น ที ่ 27 สิ ง หาคม พ.ศ. 2555 ณ กรุ ง เทพมหานคร

นิ ต ิ ส ำ � นึ ก กั บ ความยุ ต ิ ธ รรมในสิ ท ธิ ช ุ ม ชน กรณี ศ ึ ก ษา

จัดโดย สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-

• บรรยาย เรื่อง “แนวทางการทำ�งานวิชาการและ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โครงการปริญญาเอก

การสร้างสรรค์งานวิชาการ ขั้นตอนรายละเอียดของการ

สหวิทยาการวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอผลงานวิชาการ” วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

• ผูท้ รงคุณวุฒิ ในการพิจารณาบทความเพือ่ ตีพมิ พ์

จัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา

ลงวารสาร “มนุษยศาสตร์สาร” ของคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค

วิทยากร

วิทยากร

• โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสตรี แ ละครอบครั ว

• โครงการชีวีสดใสวัย 58 ปี วันที่ 3 เมษายน

วั น ที ่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด ลำ � ปาง

พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดลำ�ปาง จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

จัดโดยเทศบาลตำ�บลบ้านใหม่

แห่งประเทศไทย

• โครงการรณรงค์หลักประชาธิปไตยการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชน วั น ที ่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ณ จังหวัดลำ�ปาง จัดโดยเทศบาลตำ�บลบ้านใหม่

คณะกรรมการ
•คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์นติ วิ ทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์สุธาสินี ธิติสุทธิ
วิทยากร
• บรรยายพิ เ ศษ เรื ่ อ ง เรี ย นรู ้ ก ฎหมายเพื ่ อ
คุ้มครองผู้บริโภค หัวข้อสิทธิผู้บริโภคกับการโฆษณา
วั น ที ่ 20 กั น ยายน พ.ศ. 2555 ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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Human Resource Development
การพัฒนาบุคลากร
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การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
• นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Sciences
Innovation Conference) 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการประชุ ม / สั ม มนาทางวิ ช าการของ
ศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555
กรุงเทพมหานคร
• เข้ารับฟังเสวนาเกี่ยวกับการศึกษาไทยกับ AFC
ในงานนิ ท รรศการศึ ก ษานานาชาติ ข องไทยปี 2555
30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ชญามณี พิริยะวณิชย์
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริ ก ารวิ ช าการและการพั ฒ นางานวิ จ ั ย 19 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• ภูมิศาสตร์อาเซียน ( Geography Of ASEAN )
18 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
• ปัญหาและการพัฒนาคลินกิ กฎหมายในมหาวิทยาลัย
( Problems and Development of Legal Clinic in
Universities ) 13 กันยายน พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร

• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553 - 2555
มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ( Seminar Series : Thai
University on the world stage) ครัง้ ที่ 11 เรือ่ ง มองอนาคต
อุดมศึกษา : OECD ‘ s Higher Education to 2030
และอุดมศึกษาไทย 2025 14 มีนาคม พ.ศ. 2555
กรุงเทพมหานคร
• เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Interviewing
Questions Design for Knowledge Capturing of Lawyering Skills; Factual Investigation Skill ในการประชุม
The6 International conference on software, Knowledge, Informatio Management ans applications (SKIMA) 8-12 กันยายน พ.ศ. 2555 สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
• แนวคิดและข้อเสนอแนะในการนำ�กระบวนการ
ยุตธิ รรมทางเลือกมาใช้ ในชัน้ พนักงานอัยการ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555
6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จังหวัดนนทบุรี
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการความรู้
12 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 ประเทศเกาหลีใต้
• แนวทางในการนำ�กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก
มาใช้ ใ นชั ้ น พนั ก งานอั ย การ 19 มี น าคม พ.ศ. 2555
กรุงเทพมหานคร
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• ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน :
ความท้ า ทายของสั ง คมไทย 3 เมษายน พ.ศ. 2555
กรุงเทพมหานคร
• บทบาทของฝ่ า ยตุ ล าการในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต : การศึกษาเปรียบเทียบกับต่าง
ประเทศกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง 10 เมษายน พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้บริการวิชาการ
และการพั ฒ นางานวิจัย 19 -20 เมษายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
• 112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทาง
สังคม 28 เมษายน พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• นโยบายศาสนา : ของมีคา่ ทีถ่ กู ลืม 11 - 12 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟืน้ ฟู เยียวยา ผู้ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. 2554-2555
และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ำ� กลางน้ำ� ปลาย
น้ำ� (คปน.) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• วันสหกิจศึกษาไทย ครัง้ ที่ 46 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555
จังหวัดนนทบุรี
• สังคมวิทยาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง แผ่น
ดินเดียวกัน แต่เหมือนอยูค่ นละโลก : วาระการวิจยั เพือ่ อนาคต
18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• ปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเพื่อส่ง
เสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
• ประชาคมอาเซียน : คนไทย ประเทศไทย ได้หรือ
เสียอะไรและจะต้องเตรียมตัวอย่างไร 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555
กรุงเทพมหานคร

• ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้บริการ
วิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้บริการ
วิชาการและการพัฒนางานวิจยั 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษากฎหมายเชิงคลินกิ
: แนวทางการพัฒนาวิธกี ารสอนกฎหมายไทย 27 - 28 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษากฎหมายเชิง
คลิ น ิ ก : แนวทางการพั ฒ นาวิ ธ ี ก ารสอนกฎหมายไทย
27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• การสอนกฎหมายเชิงคลินิกเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 29 -31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
• โครงการอบรมเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์พลอยแก้ว โปราณานนท์
• โครงการอบรมเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่

รศ. วิระดา สมสวัสดิ์
• ร่ ว มเวที ส าธารณะสั ญ จรเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ครั้งที่ 3
“การเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของแรงงานหญิ ง ในภาค
อุตสาหกรรม” จังหวัดระยอง
• กลไกระดับชาติเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• The 2012 Global Conference for human
rights Defenders Networks 18-21 เมษายน พ.ศ. 2555
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Invitation to attend WIntegrating REDD + and
PES into Forestry and Natural Resource Management
Curricula 30 เมษายน พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• แลกเปลี่ยนความเห็นในการเสนอรายงาน วิจัย
เรือ่ ง เอชไอวี/เอดส์ และสถานการณ์ของผูห้ ญิงในประเทศไทย
และเข้าร่วมประชุมกับ L’Agence du Court Metrage
เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลและความเห็นในการเตรียมโครงการ
ร่วมมือสร้างภาพยนต์สั้นเกี่ยวกับสตรี 5-23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 ประเทศฝรั่งเศส

อาจารย์มณทิชา ภักดีคง
• โครงการอบรมเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการสัมมนา เรือ่ ง การรวมธุรกิจ : สร้างความ
เข้มแข็งหรือการผูกขาด 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จังหวัดนนทบุรี
อาจารย์วสุ สิงหัษฐิต
• โครงการอบรมเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-QA 2 มีนาคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
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• เวทีสาธารณะสัญจรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ครั้งที่ 3 การ
เข้าถึงความ ยุตธิ รรมของแรงงานหญิงในภาคอุตสาหกรรม
21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดระยอง
• ผู้หญิงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย 3-12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ประเทศอิตาลี
อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การ
ให้บริการ วิชาการและการพัฒนางานวิจยั 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษากฎหมายเชิง
คลิ น ิ ก : แนวทางการพั ฒ นาวิ ธ ี ก ารสอนกฎหมายไทย
27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
• 1 ปี รัฐบาลกับการแก้ ไขปัญหาที่ดินและ
โครงสร้างภาคเกษตรคืบหน้าหรือถอยหลัง 27 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ การแก้ ไ ข
รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 24 กั น ยายน พ.ศ. 2555
กรุงเทพมหานคร
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่

• แนวทางกระจายการถือครองที่ดิน บทเรียนการ
จัดการที่ดิน สปก.ของเกษตรกรสุราษฎร์ธานี 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• เรา ต่าง ปรอง ดอง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้บริการ
วิชาการและการพัฒนางานวิจยั 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์สุธาสินี ธิติสุทธิ
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การให้บริการ
วิชาการและการพัฒนางานวิจยั 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
• โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
นิ ต ิ ศ าสตร์ เรือ่ ง การขอตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการการให้
บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 19 - 20 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• SOP Training สำ�หรับคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัย 31 ธันวาคม - 1 มกราคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
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นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
• Module 12 เรื่อง Work System Management
Concept 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 13 เรื่อง Work Process/ Sub process
19 มีนาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• การจัดทำ�ตัวชีว้ ดั ระดับบุคคลสำ�หรับองค์กรภาครัฐ
12 เมษายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 14 เรือ่ ง Process Step : Service Blueprint
(As is) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• KM in Practice 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จังหวัด
เชียงใหม่
• Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• 7 อุปนิสยั สร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 16 เรือ่ ง Process Key Factor
21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model (3:kpi)
3 กันยายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 18 เรื่อง Gap Analysis/ Goal Setting/
C&E Analysis และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis/
TOWS Matrix 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
• Module 20 เรื ่ อ ง Strategy Map / BSC /
Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative/ NEW
Service Blueprint (To be) 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่

• Module 22 เรื่อง Process Assessment &
Control และ Module 23 เรื่อง Process Management
Guideline : PMG24-25 ธั น วาคม พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
นางฐิติมา อัครจินดา
• Work Process/ Sub Process 19 มี น าคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Performance Management กับการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• การพัฒนาภาวะผู้นำ�สู่ความสำ�เร็จ 5 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• การจัดทำ�ตัวชีว้ ดั ระดับบุคคลสำ�หรับองค์กรภาครัฐ
12 เมษายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 13 เรื่อง Work Process/ Sub process
19 มีนาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 14 เรื่อง Process Step : Service
Blueprint (As is)2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• KM in Practice 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองใหม่ที่
แตกต่าง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 15 เรือ่ ง Process SIPOC Model (1-2)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 16 เรื ่ อ ง Process Key Factor
21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model
(3:kpi) 3 กันยายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 18 เรื่อง Gap Analysis/ Goal Setting/
C&E Analysis และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis /
TOWS Matrix 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
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• Module 20 เรื่อง Strategy Map / BSC /
Improvement Tools และ Module 21 เรือ่ ง Initiative/ NEW
Service Blueprint (To be) 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
• Module 22 เรือ่ ง Process Assessment & Control
และ Module 23 เรือ่ ง Process Management Guideline :
PMG 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนิฐิณี ทองแท้
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย (CMU MIS) และขั้นตอนการเสนอเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ผ่านศูนย์บริหารงานวิจยั 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
• ปัญหาและการพัฒนาคลินกิ กฎหมายในมหาวิทยาลัย
(Problems and Development of Legal Clinic in Universities)
13 กันยายน พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
• IBM Cloud Computing Session 14 มีนาคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• One Day Linux Network & Server Monitoring
6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• A & A Solution Day 2012 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม

• การสัมมนาในโครงการ Microsoft Campus
Agreement 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวพรรณพิมล เทียบประทานพร
• การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงาน
การประชุม 26 เมษายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองใหม่ที่
แตกต่าง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• 7 อุปนิสยั สร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
• อบรมการจัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Workshop Training : การให้คำ�ปรึกษาขั้นสูง
(Advance counseling techniques) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
• 7 อุปนิสยั สร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• รูล้ กึ รูจ้ ริง ก่อนประเทศไทย ก้าวสูป่ ระชาคมอาเชียน
30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำ�ปรึกษา
ขั้นสูง 9 กันยายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555
จังหวัดเชียงใหม่
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นางวรันธร วังเวียง
• Module 12 เรื่อง Work System Management
Concept 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Performance Management กับการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• การพัฒนาภาวะผู้นำ�สู่ความสำ�เร็จ 5 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• การจัดทำ�ตัวชี้วัดระดับบุคคลสำ�หรับองค์กรภาค
รัฐ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 14 เรือ่ ง Process Step : Service Blueprint
(As is) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองใหม่ที่
แตกต่าง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2)
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 16 เรือง
่ Process Key Factor
21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
• Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model (3:kpi)
3 กันยายน พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
• Module 12 เรื่อง Work System Management
Concept 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่

• อบรมเชิงปฏิบัติการ BKK+20 : เยาวชนไทย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำ�นักงานส่วนภูมิภาคยูเนสโก
10 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กรุงเทพมหานคร
• Module 16 เรื ่ อ ง Process Key Factor
21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
นายสวัสดิ์ กุระนัย
• 7 อุ ป นิ ส ั ย สร้ า งสรรค์ ง านบริ ก ารให้ เ ป็ น เลิ ศ
9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ
• ประชุมสัมมนา เรื่อง วิธีปฏิบัติที่ดีในการดำ�เนิน
งานสหกิจศึกษา ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) 26 มกราคม
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา
• การพัฒนาภาวะผู้นำ�สู่ความสำ�เร็จ 5 เมษายน
พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่
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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
กิจกรรมสำ�หรับนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ
โดยคณะนิติศาสตร์ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งสิ้น 31 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน
		 ประจำ�ปี 2554 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
2. โครงการเมล็ดพัน(ธุ์)เสียง ปี 2 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ คณะนิติศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 18 -19 มกราคม พ.ศ. 2555
		 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์
4. โครงการวันวิชาการคณะนิตศิ าสตร์ ครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 24 – 25 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ลานจามจุรี คณะนิตศิ าสตร์
5. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
		 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
6. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง SB4203
		 คณะสังคมศาสตร์ และในวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ บ้านสวนเรือนฝันโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงการรับน้องรถไฟคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ สถานีรถไฟหัวลำ�โพง
		 กรุงเทพมหานคร และศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร “เทคนิคนักสันทนาการ” ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
		 ณ บ้านพักทัศนาจร จังหวัดเชียงใหม่
9. โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 28 พฤษภาคม
		 พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก
		 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. โครงการ “รับน้องปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน” ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555
		 ณ วัดใหม่ห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่
12. โครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตในวันที่ 9 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
		 วัดป่าดาราภิรมย์(พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่
13. พิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาดีเด่นคณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปี 2555 ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
		 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. โครงการสัมมนา เรื่อง “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม: หลักการความเป็นจริง” ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
		 ณ ห้องนำ�โชค โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
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15. สนันสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “BKK+20 : เยาวชนไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
		 ในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ สำ�นักงานส่วนภูมิภาคยูเนสโก กรุงเทพมหานคร
16. สนันสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรพี 4 สถาบัน ประจำ�ปี 2555 ในวันที่ 7 กรกฎาคม –
		 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
17. โครงการนำ�นักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ เส้นทางระหว่าง
		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่
18. โครงการขันโตก FRESHY NIGHT คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ศาลาอ่างแก้ว
		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
		 สิรกิ ติ พ์ิ ระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ
		 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯพระสยามมกุฏราชกุมาร เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
		 5 รอบ (รอบคัดเลือกประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค 5) ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
		 แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
20. สนับสนุนนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ “วันรพี” ในวันที่ 6 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
21. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา แสดงศาลจำ�ลอง และชมนิทรรศการเนื่องใน “วันรพี”
		 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
22. สนันสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีระหว่างมหาวิทยาลัย เนื่องในวันรพี ประจำ�ปี 2555
		 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
23. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555
		 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
24. โครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา” ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง SB4106
		 คณะสังคมศาสตร์
25. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
		 พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
		 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯพระสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
		 มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
		 ตุลาการศาลยุตธิ รรมกรุงเทพมหานคร
26. โครงการ “เตรียมตัวหางานอย่างไร ให้ได้งาน” ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2
		 สำ�นักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27. โครงการสัมมนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา
		 คณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2555วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่
28. โครงการ Table Discussion ในหัวข้อ Law and Equality ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง SB 4201
		 คณะสังคมศาสตร์

29. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ผนู้ �ำ องค์กรนักศึกษา ปี 2555 ในวันที่ 17 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555
		 ณ The University of Hong Kong และ The Hong Kong of science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
30. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับอุดมศึกษา “ศาลปกครองชวนพี่น้อง ลองวิชาคว้ารางวัล”
		 ในวันที่ 5 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ สำ�นักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร
31. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา และสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม
		 คณบดี 4107 คณะสังคมศาสตร์ และ ในวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ โรงละครบ้านมะขามป้อม จังหวัดเชียงใหม่
32. โครงการแนะแนวน้องฝึกงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์
33. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลูกรพี 14 สภาบัน ภาคเหนือ “อินทรีเกมส์” ครั้งที่ 7
		 ในวันที่ 1 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยงานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาตร์แล้วทางสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 12 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการสันทนาการพาน้องเข้าบ้าน ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์
2. โครงการเปิดโลกกิจกรรม ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์
3. โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ในวันที่ 6 มิถนุ ายน – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์
4. โครงการสานสัมพันธ์นิติฯ-สถาปัตย์ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. โครงการพี่ติวน้อง ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม – 26 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ คณะนิติศาสตร์
6. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ 5 คณะ ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงยิมกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. โครงการสัมมนาตอบข้อสอบกฎหมาย ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง SB4106 คณะสังคมศาสตร์
8. โครงการสดุดีวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
9. โครงการ Big cleaning day สังคมนิตริ ว่ มใจ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารเรียนคณะสังคมศาสตร์
10. โครงการห้องเชียร์สปอร์ตเดย์ ในวันที่ 29 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ คณะนิติศาสตร์
11. โครงการสวัสดิการสปอร์ตเดย์ ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. โครงการขบวนและสแตนวันสปอร์ตเดย์ ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. โครงการบาสเกตบอลประเพณี Camt – Law ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. โครงการบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลประเพณี Econ – Law ในวันที่1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำ�ปี 2555

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 18 -19 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการวันวิชาการคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์
ในวันที่ 24 – 25 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการสัมมนาสโมสร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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โครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่าดาราภิรมย์(พระอารามหลวง)
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 – 11มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการนำ�นักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ณ เส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการพี่ติวน้อง ภาคเรียนที่ 1 ณ คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม – 26 กันยายน พ.ศ. 2555
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โครงการสัมมนาตอบข้อสอบกฎหมาย ณ ห้องSB4106 คณะสังคมศาสตร์
ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการสดุดีวันรพี ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการขบวนและสแตนวันสปอร์ตเดย์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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ทุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2555คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้

ประเภททุนการศึกษา

จำ�นวนทุน

จำ�นวนเงิน

ทุนประจำ�ปีการศึกษา 2555

9

80,000.- บาท

ทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำ�ภาคเรียนที่ 1

14

35,000.- บาท

ทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำ�ภาคเรียนที่ 2

12

30,000.- บาท

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

11,790.- บาท

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

20,000.- บาท

กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา

3

30,000.- บาท

กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทต่อปีการศึกษา

2

20,000.- บาท

มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

4

24,000.- บาท

โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

15

450,000.- บาท

โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยรัฐ

1

30,000.- บาท

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

2

60,000.- บาท

ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนท์ไทย

1

20,000.- บาท

ทุนการศึกษา “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชลล์”

1

15,000.- บาท

ทุนการศึกษาบริษัทคังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนลจำ�กัด

1

20,000.- บาท

ทุนการศึกษาเคจีไอ

1

33,100.- บาท

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำ�หรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

2

ทุนการศึกษา เงินงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

12,000.- บาท

ทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่ทำ�กิจกรรมดีเด่น

4

32,000.- บาท

งบประมาณรายได้

ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน จากหน่วยงานภายนอก
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วิเทศสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
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วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

ลำ�ดับ
หน่วยงาน
ประเทศ
1 Faculty of Law of Ho Cii minh city
เวียดนาม
2 La Trobe University
ออสเตรเลีย
3 Faculty of health and social studies University สาธารณรัฐเชค
of South Bohemia, Czech Republic

วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

การจัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ
ลำ�ดับ

รายละเอียดกิจกรรม/ชื่อโครงการ

ชื่อชาวต่างชาติ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Professor David M. Engel/The State
University of New York at Buffalo, USA

วันที่ดำ�เนินงาน

1

Joint Discuss and compare Legal
education in US and Thailand
between UB and CMU Student

13 มกราคม พ.ศ. 2555

2

บรรยายพิเศษในชั้นเรียนกระบวนวิชา
ทรัพย์สินทางปัญญา (177313)

Mr.Peter Fowler ผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา และคุณธีรินทร์ เจริญพจน์ เจ้าหน้าที่
ชำ�นาญพิเศษด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำ�
สถานทูตอเมริกา/สถานทูตอเมริกาประจำ�
ประเทศไทย

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

3

บรรยายพิเศษในชั้นเรียนกระบวนวิชา
ทรัพย์สินทางปัญญา (177313)

Prof. Dr.Rolf-Peter Spiegel, Director Internal
Audit และ Ms. Elfriede C.Resinger, Head
of Section for PCT Matter / The European
Patent Office

10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

4

โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Libel
and Slander (กฎหมายหมิ่นประมาท
ในอเมริกา)

Professor Jane E. Kirtley ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายการสื่อสารของอเมริกา /School of
Journalism and Mass Communication,
University of Minnesota Law School, USA

13 มีนาคม พ.ศ. 2555

5

บรรยายพิเศษหัวข้อ
“Constitutionalism and Democratic
Governance : Are they fundamental
institutions for legitimacy and
conflict resolution in Thailand?”

Dr.Same Varayudej, HDR & International
Coordinator, School of Law, University of
New England ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ลำ�ดับ
1

โครงการ

หน่วยงานต่างประเทศ

ระยะเวลาดำ�เนินการ

นักวิชาการแลกเปลี่ยนเพื่อมา Faculty of Law and Political Science, National University of ภาคเรียนที่ 1/2555 และ
เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2/2555

การพัฒนานักศึกษา
ลำ�ดับ
1

โครงการ

รายละเอียด

ระยะเวลาดำ�เนินการ
ภาคเรียนที่ 1/2555 - 2/2555

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสหภาพ
ยุโรปและประชาคมอาเซียน (Unit for EUASEAN Law Studies : EALS)

1. กิจกรรมให้ความรู้/ส่งเสริมความเข้าใจกฎหมาย
สหภาพยุโรป และประชาคมอาเซียนในทุกวันพุธ
2. จัดหลักสูตรการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและให้ความ
รู้ประชาคม

2

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย
(English Skill Training for Lawyer Programme)

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมหลักสูตรเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับวิชาทางกฎหมายในแต่ละ
ชั้นเรียน ชั้นเรียนละ 30 ชั่วโมง

3

โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษา เป็นโครงการเพื่อขยายโอกาสการได้รับฝึกทักษะทาง
อังกฤษ (Scholarship for developing Eng- ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูด (เพื่อเป็น
lish Skill (Conversation) : Matching Fund) พื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆต่อไป)

ภาคเรียนที่ 1/2555

4

โครงการพัฒนาภาษาทักษะภาษาอังกฤษเชิง เป็นโครงการสำ�หรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท เพื่อ
วิชาการทางกฎหมาย (Advance English Skill ให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่าง
for Graduate Student Programme)
ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ สามารถสื่อสารและอ่านข้อ
กฎหมายหรือข้อมูลทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ รวม
ไปถึงมีความสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ กฎหมาย
ระหว่างประเทศได้ จำ�นวน 30 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2/2555

5

โครงการ CMU-La Trobe Visiting Student
Scholarship ประจำ�ปีการศึกษา 2556

6

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BKK+20: เป็นการอบรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ และมีจุดมุ่งหมาย
เยาวชนไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เพือ่ ให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และร่วมกันร่าง “ActionPlan”จัดโดย กลุ่ม Change
Agents Thailand (CAT) ณ สำ�นักงานส่วนภูมิภาค
ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1/2555 - 2/2555

7

ประชุมทางไกล DVC กับผู้แทนกรมทรัพย์สิน โดยเน้นความสำ�คัญของ ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อการ
ทางปัญญาของสหรัฐฯ ประจำ�สถานทูต
พัฒนาวิทย์/นวัตกรรม/เศรษฐกิจ ณ สถานกงสุลใหญ่
อเมริกา จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 1/2555 - 2/2555

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาด้านกฎหมายและการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ
เจ้าของภาษา อันเป็นภาษาการทำ�งานของประชาคม
อาเซียน

ภาคเรียนที่ 1/2555 - 2/2555

ภาคเรียนที่ 1/2555 - 2/2555

ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

Professor David M. Engel และนักศึกษาจาก The State University of New York at Buffalo
ประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เรื่อง Legal education in US and Thailand
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมกระจก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Prof. Dr. Rolf-Peter Spiegel, Director Internal Audit, and Ms. Elfriede C.Resinger, Head of Section for PCT Matter
from the European Patent Office มอบทุนสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะและบรรยายพิเศษในวิชาทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Professor Dr.Paul Torremans, School of Law, University of Nottingham
เข้าพบเพื่อแนะนำ�มหาวิทยาลัย และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิคอนราด ประจำ�ประเทศไทย นำ�ผู้แทนมูลนิธิคอนราดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
พร้อมด้วยผู้ประสานงาน จำ�นวน 30 คน เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการ์ทำ�งานด้านกฎหมายระหว่างหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Robert F. Cochran Jr. Director, The Herbert and Elinor Nootbaar Institute on Law, Religion, and Ethics
Louis D. Brandeis Professor of Law และ Mr. Jay Milbrandt Director, Global Justice Program
จาก Pepperdine University เยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555
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บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเจ้าหน้าที่หลักสูตร Law Enforcement
จากสำ�นักงานกิจการยุติธรรมประเทศไทย ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย
เรื่อง “การเรียนการสอนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามหลักความร่วมมือประชาคมอาเซียน”
ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

Dr. Nobuyuki Arai และคณะฯ จาก Kagawa University School of Law ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมเยือนและ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ สำ�นักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

Professor Dolores A. Donovan, Director of International Programming และ Dr. Richard G. Johnson,
Director, International relation จาก University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
พบเพื่อแนะนำ�มหาวิทยาลัย และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Dr. Same Varayudej, HDR & International Coordinator, School of Law, University of New England
ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ สำ�นักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

โครงการประชุม/ สัมมนา/ บรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

Mr.Peter Fowler ผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถานทูตอเมริกา ประจำ�ประเทศไทย และ
คุณธีรินทร์ เจริญพจน์ เจ้าหน้าที่ชำ�นาญพิเศษด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำ�สถานทูตอเมริกา
บรรยายพิเศษในชั้นเรียนกระบวนวิชาทรัพย์สินทางปัญญา (177313) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Libel and Slander (กฎหมายหมิ่นประมาท ในอเมริกา)
โดย Professor Jane E. Kirtley ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการสื่อสารของอเมริกา
จาก School of Journalism and Mass Communication, University of Minnesota Law School
เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา กรณีการหมิ่นประมาท
ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Dr. Same Varayudej, HDR & International Coordinator, School of Law, University of New England
ประเทศออสเตรเลีย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Constitutionalism and Democratic Governance: Are they fundamental
institutions for legitimacy and conflict resolution in Thailand?” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประชุมทาง
ไกลDVC กับ ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ของสหรัฐฯ ประจำ�สถานทูต โดยเน้นความสำ�คัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญา ต่อการพัฒนาวิทย์
/ นวัตกรรม / เศรษฐกิจ ในวันที่ 29 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 ณ สถานกงสุ ล ใหญ่ อ เมริ ก า
จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์เข้าร่วมอบรม
เชิงปฎิบตั กิ าร BKK+20 Thai Youth Conference
for Sustainable Development ระหว่างวันที่
10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ สำ�นักงานส่วน
ภูมิภาคยูเนสโก กรุงเทพมหานคร
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Culture & Religion Maintenance and
Environment Preservation
การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

75

การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ ให้ความสำ�คัญของการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
ลำ�ดับ
โครงการ
1 โครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ระยะเวลา
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

สถานที่
เส้นทางสถานีรถไฟถึงวัดพระสิงห์

2

โครงการพิธีสระเกล้าดำ�หัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส
ของคณะ

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

คณะนิติศาสตร์

3

โครงการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

คณะนิติศาสตร์

4

โครงการพิธีสระเกล้าดำ�หัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และ
คณาจารย์และผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

บริเวณศาลาธรรม

5

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะนิติศาสตร์

6

โครงการ “รับน้องปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัดใหม่ห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

7

โครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต

8

โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาดีเด่นคณะนิติศาสตร์

9

โครงการนำ�นักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

10

โครงการขันโตก FRESHY NIGHT คณะนิติศาสตร์

11

โครงการถวายเทียนพรรษาและปลูกต้นไม้ ให้กับศาสนสถาน

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

12

โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

อารามสิริมงคล บ้านแม่เตี๊ยะใต้
อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์

13

โครงการกิจกรรมลงพระนาม และถวายพระพรชัยเนื่องใน
พิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหา
มหาราชินี
โครงการจัดกิจรรมทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ห้องโถงหน้าสำ�นักงาน คณะนิติศาสตร์

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วัดสวนดอก

15

โครงการถวายองค์กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำ�ปี 2555

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์โคมล้านนาและ
การประดิษฐ์กระทงใบตอง

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ห้องโถงหน้าสำ�นักงาน คณะนิติศาสตร์

17

โครงการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ห้องโถงหน้าสำ�นักงาน คณะนิติศาสตร์

18

โครงการทำ�บุญครบรอบ 20/5 ปี คณะนิติศาสตร์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะนิติศาสตร์

14

วันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดป่าดาราภิรมย์
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ห้องประชุม สำ�นักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เส้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงวัด
พระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

76

ภาพกิจกรรม ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ เส้นทางสถานีรถไฟถึงวัดพระสิงห์

โครงการพิธีสระเกล้าดำ�หัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์
ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ คณะนิติศาสตร์

77

โครงการพิธีสระเกล้าดำ�หัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และคณาจารย์และผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ บริเวณศาลาธรรม

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

78

โครงการถวายเทียนพรรษาและปลูกต้นไม้ ให้กับศาสนสถาน
ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ อารามสิริมงคล บ้านแม่เตี๊ยะใต้ อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช
5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องโถงหน้าสำ�นักงาน คณะนิติศาสตร์

โครงการทำ�บุญครบรอบ 20/5 ปี คณะนิติศาสตร์
9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ คณะนิติศาสตร์

79

Reward & Credentials
รางวัลและการได้รับ
การยอมรับ

80

รางวัลและการได้รับการยอมรับ
นายจตุรงค์ ศรีโชติ ได้รับรางวัลความประพฤติดี
ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นายพีรัส สุขทอง นางสาวศรัณย์พร สุวรรณ และ
นางสาวเบญจวรรณ ไชยวั ฒ น์ ได้ ร ั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
ตอบปัญหากฎหมายทัว่ ประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ พ์ิ ระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาศพระราชพิธมี หา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนือ่ งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (รอบคัดเลือก
ประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5) จากสำ�นักงาน
อธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค 5 เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
นางสาวนาถชนก เพชรศรี, นางสาวรัตนาภรณ์
ยงยุทธวิชยั และนายภวินท์ หาเรือนขวัญ ได้รบั รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรชนม
พรรษา 5 รอบ ( รอบคัดเลือก ประจำ�สำ�นักงานอธิบดี
ผูพ้ พิ ากษาภาค 5 ) จากสำ�นักงานอธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค 5
เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
นายพี ร ั ส สุ ข ทอง นางสาวสุ ภาวดี เมื องฤทธิ ์
และนางสาวเบญจวรรณ ไชยวัฒน์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี”
ระดับอุดมศึกษา จาก ศาลจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

