คณะนิติศาสตร์

ปรัชญา : คุณธรรมและความยุติธรรมนำ�สังคม
ปณิธาน : สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรม
และความยุติธรรม
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาทางนิตศิ าสตร์ทม่ี คี วามเข้มแข็งในทางวิชาการ
การวิจยั และ การบริการวิชาการบนรากฐานความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ทางกฎหมายให้กับ
สังคม รวมทัง้ มีการบริหารจัดการทีส่ ามารถแข่งขันและพึง่ พาตนเองได้
อัตลักษณ์ : วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำ�สังคม

พันธกิจและวัตถุประสงค์

พันธกิจ
1. จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้
ของนักศึกษา
2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมายที่มีลักษณะเป็นสหวิทยากร ที่มีความเชื่อมโยง
กับศาสตร์ต่างๆ
3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย แก่ชุมชนและสังคมที่ตอบสนองต่อปัญหา
ของสังคม
4. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้ดำ�รงอยู่อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทางนิตศิ าสตร์ทม่ี คี วามรอบรูใ้ นทางวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจน
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถที่จะเป็นผู้นำ�สังคม ในเรื่องของแนวคิด
ทางกฎหมายได้
2. เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสามารถที่จะนำ�ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นและสังคม
4. เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ และ สิง่ แวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ให้ด�ำ รงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนในฐานะทีเ่ ป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม

ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549
เป็นคณะล�ำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้

พ.ศ. 2508 เริม่ จัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิตศิ าสตร์ ซึง่ เป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกส�ำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์
วิชาบังคับพื้นฐาน วิชาโทและวิชาเลือกส�ำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว อนึ่ง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (ปีงบประมาณ 2535 - 2539)
พ.ศ. 2538 ด�ำเนินการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการให้ค�ำปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน” ซึ่งได้ด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2539 เริ่มโครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาขึ้นเป็น
ภาควิชา ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๘ (ปีงบประมาณ 2540 - 2544) โดยได้ใช้อาคาร ๒
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งส�ำนักงานโครงการจัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ และได้รับ
ความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย แต่โครงการดังกล่าวได้ถูกชะลอไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากฐานะ
การเงิน การคลังและภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 2540 และแม้วา่ สาขาวิชานิตศิ าสตร์จะมีฐานะเพียง
หน่วยจัดการศึกษาก็ตาม แต่ยงั คงมุง่ มัน่ พัฒนาการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาวะทีเ่ กิดขึน้
พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้
พ.ศ. 2546 ท�ำการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงาน
และองค์กรที่ต้องการบุคลากรทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษากฎหมาย
หลังจากการส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น
พ.ศ. 2547 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอันมาก จึงเปิดหลักสูตรเพื่อ
เป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
พ.ศ. 2549 สถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การบริหารเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถ
พึ่งพาตัวเองได้ สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ โดยยังคงใช้อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งส�ำนักงานคณะนิติศาสตร์

โครงสร้างองค์กรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานการเงิน การคลังและพัสดุ
3. งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5. งานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�คณะนิติศาสตร์
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการ

ศ.เกียรติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการ

ศ.พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
กรรมการ

ท่านสัตยา อรุณธารี
กรรมการ

คุณอิทธิศักดิ์  อำ�พันยุทธ์
กรรมการ

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
กรรมการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์         
ผู้ช่วยคณบดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์     
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์         
ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล    
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

บุคลากร

จ�ำนวนบุคลากรในปี 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างอัตรากำ�ลัง – จำ�นวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน
สายงาน
ทยาลัย
พนักงาน พนักงานมหาวิ
ชั
ว
่
คราว
รวม
มหาวิทยาลัย
(พนักงานส่วนงาน)

ข้าราชการ

ข้าราชการเปลีย่ น
สถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง
ประจำ�

ส�ำนักวิชานิตศิ าสตร์
ส�ำนักงานคณะ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนากฎหมาย

1
-

6
1
-

1
-

12
11
1

3
3
-

22
16
1

ศูนย์ให้คำ� ปรึกษาทากฎหมาย

-

-

-

1

-

1

รวม

1

7

1

25

6

40

รายการ

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา
รายการ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

ส�ำนักวิชานิตศิ าสตร์
ส�ำนักงานคณะ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนากฎหมาย
ศูนย์ให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมาย
รวม

3
3

18
5
1
24

1
11
1
13

22
16
1
1
40

ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนอาจารย์ประจำ�จำ�แนกตำ�แหน่งทางวิชาการ
รายการ
ส�ำนักวิชานิตศิ าสตร์
รวม

ศาสตราจารย์
-

รองศาสตราจารย์
2
2

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
2
2

อาจารย์
18
18

รวม
22
22

ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนอาจารย์ประจำ�ทีอ่ ยูร่ ะหว่างลาศึกษาต่อ
รายการ

จำ�นวนบุคลากรทีล่ าศึกษาต่อในประเทศ

จำ�นวนบุคลากรทีล่ าศึกษาต่อต่างประเทศ

2
2

3
3

ส�ำนักวิชานิตศิ าสตร์
รวม

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษา
รายการ อาจารย์ : นักศึกษา อาจารย์ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก
สัดส่วน
22 : 855
18 : 2 : 2
1 : 18 : 3

จำ�นวนนักศึกษา

		 ในปีการศึกษา 2556 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนกั ศึกษารวมทัง้ สิน้ 855 คน จ�ำแนก
เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโทหลักสูตรภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จ�ำนวน 71 คน และ
ปริญญาตรี 784 คน (หลักสูตรปกติ 296 คน หลักสูตรภาคพิเศษ 488 คน)

จำ�นวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำ�แนกตามระดับการศึกษา
หลักสูตร
ชั้นปีที่ 1*
1. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
83*
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
189*
3. หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
10
รวมทัง้ สิน้
282

ชั้นปีที่ 2
62
104
61**
227

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4***
78
73
96
99
174
172

รวม
296
488
71
855

หมายเหตุ: * นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบ่งเป็น - โควตาภาคเหนือ 41 คน
- Admisssion 183 คน (ภาคปกติ 64 คน และ ภาคพิเศษ 119 คน)
- โครงการพิเศษ (ไทยภูเขา 3 คน กีฬา 2 คน ภาคใต้ 1 คน
ผู้พิการ 2 คน ผู้มีแววนักนิติศาสตร์ 13 คน) รวม 21 คน
** นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รวมถึง นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถจบการศึกษา
     ตามหลักสูตร
*** นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รวมถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา

		 ในปีการศึกษา 2555 มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาตามหลักสูตรทัง้ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
รวมทัง้ สิน้ 149 คน จ�ำแนกเป็นปริญญาตรี 138 คน และปริญญาโท 11 คน

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำ�ปีการศึกษา 2555
ระดับ
ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ปริญญาตรี (พิเศษภาค)
ปริญญาโท
รวม

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา (คน)
65
73
11*
149

หมายเหตุ    * ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร

ร้อยละที่สำ�เร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร
89.04
60.83
71.50

งบประมาณ

		 ในปีงบประมาณ 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงบประมาณทั้งสิ้น 63,028,169 บาท
จ�ำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 45,600,878 บาท งบประมาณเงินรายได้ 17,427,291 บาท รายละเอียดดังนี้

รายรับจริงประจำ�ปีงบประมาณ 2556

45,600,878.00

งบประมาณ
เงินรายได้
-

45,600,878.00

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ�ำรุง

-

-

-

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)

-

2,390,193.00 2,390,193.00

3.79

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

-

13,720,768.00 13,720,768.00

21.77

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

-

1,316,330.00 1,316,330.00

2.10

45,600,878.00 17,427,291.00 63,028,169.00

100.00

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

ประเภทของรายได้
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

รวม

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
72.34
-

การใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ 2556
ประเภทของรายได้
เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ
ค่าจ้างชัว่ คราว
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน
541,470.00
-

1,407,005.88
-

107,940.00
11,711,515.00
29,994,000.00
-

43,761,930.88

งบประมาณ
เงินรายได้
-

1,828,676.95
6,200,844.86
37,246.06
2,809,416.35
-

504,055.00
674,008.00
12,054,247.22

รวมทั้งสิ้น
541,470.00
1,828,676.95
7,607,850.74
37,246.06
2,917,356.35
11,711,515.00
29,994,000.00
504,055.00
674,008.00
55,816,178.10

ร้อยละ
0.97
3.28
13.63
0.07
5.23
20.98
53.74
0.90
1.21
100.00

คณะนิตศิ าสตร์เห็นความส�ำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ดำ� เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2555 มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในหน่วยงานวิชาการ เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจ
สอบและประเมิน ดังนี้
1. รศ.ดร.ส�ำราญ มีแจ้ง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)		
2. รศ.ดร.อภิชาติ โสภาแดง 				
3. รศ.วราภรณ์ ปัณณวลี					
4. อ.สกล เลี่ยมประวัติ					

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และเกณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้ให้คะแนนการประเมินระบบการประกันคุณภาพของ
คณะนิตศิ าสตร์ตามตัวบ่งชีข้ องส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชีข้ องส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU-QA) รวมจ�ำนวน 37 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.01 คะแนน โดยมีผลการด�ำเนินงานได้คุณภาพในระดับดี
ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการ
สรุปผลการประเมินตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU-QA) แบ่งช่วงคะแนน และสรุปผลการประเมินเป็นล�ำดับ ดังนี้
		
		
		
		
		

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
การด�ำเนินงานระดับพอใช้
การด�ำเนินงานระดับดี
การด�ำเนินงานระดับดีมาก

สรุปผลการดำ�เนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจำ�ปี 2556
1.  การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมสัมมนา / อบรม / ให้ความรู้
- การประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 ประจ�ำปี 2556
- การอบรมคลินิกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้
		 ของมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขามนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
		 ส่วนงาน ประจ�ำปีการศึกษา 2555

ให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
- โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
		 ณ ห้องประชุม 4107 คณะสังคมศาสตร์
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ชนั้ 2 ส�ำนักบริการ		
		 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2. จัดทำ�คู่มือผลการประกันคุณภาพการศึกษา
- สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2550-2555
- จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2556
3. จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
- ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
- จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงาน (QA รักษาระดับ) ในแต่ละตัวบ่งชี้
- จัดท�ำปฏิทินติดตามการด�ำเนินงาน
- แจ้งก�ำหนดการติดตามการด�ำเนินงานประจ�ำปีให้ทุกหน่วยงานทราบ โดยผ่านทางเว็บไซต์
		 และทางหนังสือราชการ
- ติดตามการด�ำเนินงานและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือน
- แจ้งผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�ำส่วนงาน
4. จัดทำ�รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เอกสารประกอบ และป้อนข้อมูลเข้าระบบ MIS
5. การพัฒนาความรู้ด้านการดำ�เนินการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award-TQA) ปี 2556
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กรหมวด 7
- การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
		 เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

		 ในปี 2556 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนในการท�ำวิจัยทั้งแหล่งทุนภายนอก
และทุนภายในดังนี้

จำ�นวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
ลำ�ดับ
1
2

แหล่งทุน
งบประมาณแหล่งทุนภายนอก
งบประมาณเงินรายได้
รวม

ปีงบประมาณ
จำ�นวนโครงการ
8
3

จำ�นวนเงิน
7,203,050
68,080
7,271,130
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รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

โครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบการ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ยุติธรรม”ภายใต้ โครงการเรียนรู้และ
อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
สังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมอง
สิทธิมนุษยชน
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย

โครงการจัดทำ�แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การกำ�กับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2
(ปี 2556 – 2560)

การปรับปรุงกฎหมายของไทยเพื่อรองรับ อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2

3

4

5

เงิน
ภายนอก
รายได้

การศึกษาพัฒนาการการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ผูร้ ว่ ม
วิจยั

1

ผูว้ จิ ยั
หลัก

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อโครงการ

ประเภทงบ
ประมาณ

ลำ�ดับ

ประเภทผู้วิจัย

รายละเอียดโครงการ

โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2556
แหล่งทุน

Open Society
Institute

27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2555 - 2557)

1,000,000 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 -

สำ�นักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

กรรมการกำ�กับ
27 มีนาคม พ.ศ. 2557
กิจการพลังงาน
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2555 - 2556)

29 เมษายน พ.ศ. 2556 - สำ�นักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2555 - 2556)

ตุลาคม พ.ศ. 2555พฤษภาคม พ.ศ. 2556

15 กันยายน พ.ศ. 2555 - สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการ
14 ตุลาคม พ.ศ. 2556
วิจัย (สกว.)
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2555-2556)

ช่วงระยะเวลา

4,500,000 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 - สำ�นักงานคณะ

891,000

125,250

860,860

งบประมาณ
จัดสรร
(บาท)

คณะนิติศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ท�ำวิจัย การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพแก่คณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายเป็นศูนย์ด�ำเนินการ

ผลการดำ�เนินงานด้านการวิจัย ประจำ�ปีปฎิทิน 2556
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การศึกษาและการประดิษฐ์อุปกรณ์จาก
11 หลอดไดโอคเปล่งแสงเพื่อใช้ในการตรวจ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
หาหลักฐานทางชีววิทยา







อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

10 How Far Can Developing Countries

Benefit from TRIPS? The Case of GIs
Protection in Thailand





อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

สภาพบังคับทางกฎหมายและมาตรการ
ต่างๆ ทางกฎหมาย ต่อการกระทำ�ผิด
ของเด็กและเยาวชน

9



ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ 
อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการใช้สิทธิ
เลือกตั้งของประชาชนจังหวัดลำ�พูน

8





อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
การสร้างความเป็นธรรมของระบบเกษตร อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
พันธสัญญา

7

เงิน
ภายนอก
รายได้



ผูร้ ว่ ม
วิจยั



ผูว้ จิ ยั
หลัก

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ชื่อผู้วิจัย

ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการ
สร้างประชาธิปไตยในชนบท
กรณีภาคเหนือตอนบน

ชื่อโครงการ

ประเภทงบ
ประมาณ

6

ลำ�ดับ

ประเภทผู้วิจัย

รายละเอียดโครงการ

โครงการวิจัยประจำ�ปีปฎิทิน 2556
แหล่งทุน

45,200

50,000

50,000

คณะนิติศาสตร์

สำ�นักงานศาล
รัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
จังหวัดลำ�พูน

1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
คณะนิติศาสตร์
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2556 - 2557)

5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 5 มกราคม พ.ศ. 2557
(ได้รบั จัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2556-2557)

29 เมษายน พ.ศ. 2556 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2555-2556)

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2555-2557)

1,000,000 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - สำ�นักงาน

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
งบประมาณ 2555 - 2558)

2,792,500 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 - สำ�นักงาน

กองทนุสนับสนุน
การสร้างเสริม
สุขภาพ

สำ�นักงาน
1 สิงหาคม พ.ศ. 2558
กองทุนสนับสนุน
(ได้รับจัดสรรทุนในปี
การวิจยั (สกว.)
งบประมาณ 2555 - 2558)

ช่วงระยะเวลา

1,777,600 1 กันยายน พ.ศ. 2556 –

งบประมาณ
จัดสรร
(บาท)

บทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556
ลำ�ดับ

ชือ่ บทความ

ผูเ้ ขียน

วารสารฯ

1

Plant variety protection in Thailand: the อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
need for a new coherent framework

Journal of Intellectual Property
Law & Practice, Oxford Journals

2

Asian approaches to international law:
focusing on plant protection issues

Journal of Intellectual Property
Law & Practice, Oxford Journals

3

Corporate Social Responsibility - Oriented อ.ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ Journal of Asia-Pacific
Compliances and SMEs Access to Global MarBusiness
ket: Evidence from Bangladesh

อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ผลงานทางวิชาการที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2556
ลำ�ดับ

ชือ่ บทความ

ผูข้ ยี น

งานประชุม

ระยะเวลา

สถานที่

1

How Far Can Developing Coun- อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
tries Benefit from TRIPS? The
case of GIs Protection in Thailand

10TH ASIAN LAW INSTI- 22 – 23
TUTE CONFERENCE พฤษภาคม
พ.ศ. 2556

ประเทศอินเดีย

2

เนื้อแท้ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับหมกเม็ด

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

International Seminar 24 - 25
“Thai Studies Through สิงหาคม
East Wind”
พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงใหม่

3

การประกอบสร้างส�ำนึก เรือ่ ง “สอง อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
มาตรฐาน” ของประชาชนจาก
ประสบการณ์ปญ
ั หาทางกฎหมาย
ในชีวติ ประจ�ำวัน

International Seminar 24 - 25
“Thai Studies Through สิงหาคม
East Wind”
พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงใหม่

4

กระบวนการสร้าง
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
วัฒนธรรมทางกฎหมายผ่านมิติ
ทางประวัตศิ าสตร์

International Seminar 24 - 25
“Thai Studies
สิงหาคม
Through East Wind” พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงใหม่

5

กฎหมายไทยกับการคุม้ ครอง
เพศหลากหลาย

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

งานเพศวิถีศึกษา
ครั้งที่ 4
สาธารณะรัฐเช็็กส์

22 สิงหาคม
พ.ศ. 2556

กรุงเทพมหานคร

6

“การตรวจสอบการละเมิดสิทธิ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
มนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรม” อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ภายใต้ โครงการ 7 เรียนรู้และ อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
สังเกตการณ์กระบวนการทางศาล
ในมุมมองสิทธิมนุษยชน

งานวันวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 9

2 – 3 ธันวาคม จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2556

7

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำ�
อ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หลักการประกอบร่างกฎหมาย
เกษตรกรรมยัง่ ยืน

งานวันวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 9

2–3
ธันวาคม
พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงใหม่

8

บุคคลเพศหลากหลาย
ในระบบกฎหมาย

รศ.สมชาย ปรีชาศิลกุล

งานวันวิชาการ
2–3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธันวาคม
ครัง้ ที่ 9
พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงใหม่

9

โครงการการศึ ก ษาพั ฒ นาการ
การรั บ รองและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย 2550

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
นายทินกฤต นุตวงษ์

งานวันวิชาการ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 9

จังหวัดเชียงใหม่

2–3
ธันวาคม
พ.ศ. 2556
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ภาพประกอบการนำ�เสนอผลงานวิจัย

การนำ�เสนองานวิจัย เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อ.ดร.นัทมน คงเจริญ อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร นายทินกฤต นุตวงษ์
ณ ร้านหนังสือ Book Republic จังหวัดเชียงใหม่

การนำ�เสนองานวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม”
ภายใต้ โครงการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน
โดย ตัวแทนนักศึกษาผู้ข้าร่วมโครงการ จากคณะนิติศาสตร์
ณ สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบการนำ�เสนอผลงานวิจัย

การนำ�เสนองานวิจัยของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์
ในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9
วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพประกอบการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เรื่อง เนื้อแท้ของรัฐธรรมนูญฉบับหมกเม็ด โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ในงานประชุม International Seminar “Thai Studies Through East Wind”
ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรื่อง กระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางกฎหมายผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ โดย อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ในงานประชุม International Seminar “Thai Studies Through East Wind”
ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรื่อง How Far Can Developing Countries Benefit from TRIPS? The case of GIs Protection in Thailand
โดย อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ในงานประชุม 10TH ASIAN LAW INSTITUTE CONFERENCE
ณ National law school of India University ประเทศอินเดีย วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประมวลภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
International Seminar “Thai Studies Through East Wind”
ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556
โดย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

วารสารวิชาการ นิติสังคมศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปี 2556

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ พลวัตรัฐธรรมนูญไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2555

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ เพศหลากกายคู่หลายร่าง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1/2556

การบริ
ก
ารวิ
ช
าการ
โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการที่ดำ�เนินการโดยคณะนิติศาสตร์
ลำ�ดับ

ระยะเวลา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่มีความ
ร่วมมือ

1

โครงการผลิตรายการวิทยุ
"ตราชูคู่ชาวบ้าน"

ปี 2556

2

โครงการวิทยุ
"ตราชูคู่ชาวบ้านสัญจร"

26 – 27 มกราคม งานบริหารงานวิจัย
พ.ศ. 2556
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์

3

โครงการอบรมกฎหมายปกครอง
ให้แก่ขา้ ราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม

15 กุมภาพันธ์ – งานบริหารงานวิจัย
23 มีนาคม
บริการวิชาการและ
พ.ศ. 2556
วิเทศสัมพันธ์

4

การประชุม “2nd Project Childhood 25 กรกฎาคม
Legal Analysis and Implementation พ.ศ. 2556
Report Finalization Meeting & Preliminary Discussion on the Establishment
of a Regional Legal Research Group
on Crimes against Children”

งานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์

สัมมนา เรือ่ ง Constitutional review 5 สิงหาคม
and current politics decisions พ.ศ. 2556
of the German Constitutional Court
in the context of the Euro crisis

งานบริ ห ารงานวิ จั ย Konrad - Adenauer บริ ก ารวิ ช าการและ Stiftung
วิเทศสัมพันธ์

6

สัมมนาทางวิชาการ “คดีปราสาท
พระวิหาร –ไขปริศนาคดีตีความ”

22 สิงหาคม
พ.ศ. 2556

งานบริ ห ารงานวิ จั ย กองเขตแดนกระทรวง
บริ ก ารวิ ช าการและ การต่างประเทศ
วิเทศสัมพันธ์

7

การสนับสนุนกระบวนการจัดทำ�ร่าง
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตำ�บล
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

27 พฤศจิกายน งานบริหารงานวิจัย
พ.ศ. 2555 –
บริการวิชาการและ
27 พฤศจิกายน วิเทศสัมพันธ์
พ.ศ. 2558

8

โครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อการ 21 มิถุนายน
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ พ.ศ. 2556
ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
ในกระบวนการยุติธรรม

ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา คณะกรรมการอิสระว่า
กฎหมาย
ด้วยการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมแห่งชาติ

9

เสวนา หัวข้อ
“สวัสดิการแรงงานที่ไร้อนาคต?”

2 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

งานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์

10

เสวนาวิชาการหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญ
เหนือ/ ใต้ รัฐธรรมนูญ

12 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

งานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์

11

เสวนาวิ ช าการหั ว ข้ อ “จากเผด็ จ การ 13 ธันวาคม
รัฐสภาสูก่ ารเมืองมวลมหาประชาชน” พ.ศ. 2556

5

28

ชื่อโครงการ

งานบริ ห ารงานวิ จั ย สถานีวิทยุเสียงสื่อสาร
บริการวิชาการและ มวลชน (FM100) คณะ
วิเทศสัมพันธ์
การสือ่ สารมวลชน
-

งบประมาณ
เงิน เงินรายได้
รายได้ นอก
คณะ มหาวิทยาลัย




กระทรวงยุติธรรม



UNODC

องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลปางมะผ้า
อ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กฎหมาย

-

-

-

-




-




-

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

1

สำ�นักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
กรมการค้าภายใน

12 มีนาคม พ.ศ. 2554

12 มีนาคม พ.ศ. 2558

2

กระทรวงยุติธรรม

21 กันยายน พ.ศ. 2555

20 กันยายน พ.ศ. 2559

3

- องค์การบริหารส่วนตำ�บลปางหินฝน อำ�เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
- สถาบันพัฒนาท้องถิ่น
- เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำ�บลปางหินฝน

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

23 มกราคม พ.ศ. 2556

4

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำ�สาละวิน
- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
- องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ทา อำ�เภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่

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

5

- องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ทา อำ�เภอแม่ออน
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วย 13 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการหลวงแม่ทา
- คณะทำ�งานการแก้ปัญหาที่ดินที่ทำ�กิน
และที่อยู่ อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

-

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

เสวนาวิชาการ หัวข้อ "จากเผด็จการรัฐสภาสู่การเมืองมวลมหาประชาชน"
จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เสวนาโดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล และ นายกฤษณ์พชร โสมณวัตร
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญ เหนือ/ใต้ รัฐธรรมนูญ”
จัดโดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี Dr. Same Varayudej ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์และฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
จาก School of Law, University of New England รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล หัวหน้าศูนย์วจิ ยั และพัฒนากฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณชำ�นาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรและ
ดำ�เนินรายการโดย อ. กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

ให้การสนับสนุนจัด “เวทีสนับสนุนความรู้วิชาการ สิทธิชุมชน
และข้อบัญญัติท้องถิ่นในการแก้ปัญหา ดิน น้ำ� ป่า”
ณ เทศบาลตำ�บลบ้านหลวง อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “คดีปราสาทพระวิหาร ไขปริศนาคดีตีความ”
จัดโดยงานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
โดยมี นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก นายวรเดช วีระเวคิน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ และ อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

สัมมนา เรื่อง “Constitutional review and current politics - decisions of
the German Constitutional Court in the context of the Euro crisis”
จัดโดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ The Konrad Adenauer
Foundation โดยมี Mr. Marc Spitzkatz, Judge & Director of the Rule of Law Programme Asia จาก KAS
เป็นผู้บรรยาย และ อ. กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) เป็นผู้แปล
ณ ห้องประชุม 4107 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประชุมเพื่อสรุปบทวิเคราะห์เชิงกฎหมายและรายงานการปฏิบัติการของโครงการ Childhood ครั้งที่ 2
และการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิจัยด้านกฎหมายอาชญากรรมต่อเด็กแห่งภูมิภาค
ซึ่งจัดขึ้นโดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระทรวงยุติธรรม และ Project Childhood (Protection Pillar) United Nations Office on Drugs and Crime,
Regional Office for Southeast Asia and the Pacific
ณ ห้องประชุมหน้าห้อง SB4107 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

เสวนาทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรม ในกระบวนการยุติธรรม
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการอบรมหลักสูตร
“กฎหมายปกครอง กับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม” ภาคเหนือ
ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
และมณฑลคุนหมิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
งบประมาณ
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

เงินราย
ได้คณะ

เงินรายได้
นอก
มหาวิทยาลัย

งานให้คำ�ปรึกษา
1

โครงการให้คำ�ปรึกษา
แก่ประชาชน

1 มกราคม –
12 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

1. องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตภาคเหนือ
2. สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่
3. สำ�นักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
4. ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่



งานเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
2

โครงการคลิ นิ ก กฎหมาย 30 มกราคม
สัญจรครั้งที่ 2/2555
พ.ศ. 2556

3

โครงการอบรมความรู้ ท าง
กฎหมายให้กับเยาวชนในศูนย์
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่

4

โครงการให้ ค วามรู้ ก ฎหมาย
14 กันยายน
แก่นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลสันกำ�แพง

9 มกราคม –
27 พฤศจิกายน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2556
(จำ�นวน 10 ครั้ง)



19 มิถุนายน –
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



(จำ�นวน 7 ครั้ง)

5

30 พฤศจิกายน มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
โครงการให้ความรูท้ าง กฎหมาย 7 ธันวาคม
ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2556
(จำ�นวน 2 ครั้ง)

6

งานวันวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2-3 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่




การให้ความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
7

34

นักศึกษากฎหมาย จาก
14 มกราคม
2 มหาวิทยาลัยในประเทศ
พ.ศ. 2556
ออสเตรเลีย และคณาจารย์จาก
National Economic University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

8

คณาจารย์จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

คณาจารย์จาก National Economic
7 พฤษภาคม
University และ Vinh University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2556

5 มีนาคม
พ.ศ. 2556

1. มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders
Southeast Asia Community Legal Education
Initiative
2. Queensland University of Technology-School of Law
3. National Economic University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4. La Trobe University ประเทศออสเตรเสีย

-

-

คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

-

1. Bridges Across Borders Southeast Asia
2. National Economic University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. Vinh University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-

-

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย (ต่อ)
ลำ�ดับ

10

11

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

งบประมาณ
รายได้
เงินรายได้ เงินนอก
คณะ
มหาวิทยาลัย

นักศึกษากฎหมายและ
11 มิถุนายน
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ประเทศอังกฤษ แคนาดา
ออสเตรเลีย และสาธารณ
รัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

1. มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative
2. Faculty of Law and Political, Nation
University Laos
3. Queens University, Canada
4. Thomson Rivers University, Canada
5. University of Maryland School of Law, USA
6. ทนายความจากประเทศอังกฤษ

-

-

อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
16 สิงหาคม
แห่งชาติลาวสาธารณรัฐ
พ.ศ. 2556
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว

1. มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders
Southeast Asia Community Legal Education
Initiative
2. Faculty of Law and Political, Nation
University Laos

-

-

การให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
สรุปการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556  ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จำ�นวนการขอรับคำ�ปรึกษาทางกฎหมาย 90 เรื่อง โดยแบ่งเป็น
1 กฎหมายอาญา		
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. กฎหมายปกครอง
4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
6. กฎหมายภาษีอากร

9 เรื่อง
34 เรื่อง
5 เรื่อง
1 เรื่อง
3 เรื่อง
1 เรื่อง

7. กฎหมายระหว่างประเทศ
- เรื่อง
8. กฎหมายแรงงาน
2 เรื่อง
9. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 เรื่อง
10. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 5 เรื่อง
11. อื่นๆ
29 เรื่อง

ประเภทของกฎหมายที่ให้คำ�ปรึกษา

อาญา

ปกครอง

เดือนมกราคม 2556 (จำ�นวน 4 เรื่อง)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 (จำ�นวน 10 เรือ่ ง)

1

1

1

-

2

-

-

-

-

-

5

เดือนมีนาคม 2556 (จำ�นวน 3 เรื่อง)

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

เดือนเมษายน 2556 (จำ�นวน 3 เรื่อง)

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

เดือนพฤษภาคม 2556 (จำ�นวน 8 เรือ่ ง)

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

เดือนมิถุนายน 2556 (จำ�นวน 7 เรื่อง)

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

เดือนกรกฎาคม 2556 (จำ�นวน 15 เรือ่ ง)

6

2

-

-

-

-

-

-

1

2

4

เดือนสิงหาคม 2556 (จำ�นวน 6 เรื่อง)

2

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2

เดือนกันยายน 2556 (จำ�นวน 6 เรื่อง)

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

เดือนตุลาคม 2556 (จำ�นวน 17 เรื่อง)

6

1

2

-

-

1

-

1

-

-

6

เดือนพฤศจิกายน 2556 (จำ�นวน 9 เรือ่ ง)

2

2

-

-

1

-

-

1

-

1

2

เดือนธันวาคม 2556 (จำ�นวน 2 เรื่อง)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 90 เรื่อง

34

9

5

1

3

1

-

2

1

5

29

เดือน

รัฐธรรมนูญ
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ภาษีอากร
กฎหมาย
ระหว่างประเทศ
แรงงาน
วิธีพิจารณา
ความแพ่ง
วิธีพิจารณา
ความอาญา
อื่นๆ

แพ่งและพาณิชย์

ประเภทของกฎหมายที่ให้คำ�ปรึกษา

รายงาน ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการที่ดำ�เนินการโดยศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย

>>
โครงการอบรมให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่เยาวชน
ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมให้ความรูท้ างกฎหมายแก่เยาวชน
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่

>>
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่นักศึกษาสัตวแพทย์
ณ ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
ตลอดเดือนมิถุนายน – กันยายน
พ.ศ. 2556

>>
>>

โครงการอบรมการสอนกฎหมาย
แก่ชุมชน ให้แก่ นักศึกษาอาสาสมัคร
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการอบรมการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

>>

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across
Borders Southeast Asia Community Legal
Education Initiative
ได้พานักศึกษา และอาจารย์ คณะนิติศาสตร์
จาก Queensland University Of Technology,
La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย และ
Trent University ประเทศแคนาดา มาศึกษาดูงาน
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders
Southeast Asia Community Legal Education Initiative
ได้พานักศึกษากฎหมาย Queens University และ
Thomson Rivers University จากประเทศแคนาดา,
University of Maryland School of Law
ประเทศสหรัฐอเมริกา, อาจารย์คณะนิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์
จาก The National University of Laos
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และ นักกฎหมายจากประเทศอังกฤษ มาศึกษาดูงาน  
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across
Borders Southeast Asia Community
Legal Education Initiative
ได้พาอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย National Economic
University และ Vinh University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนักศึกษา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงาน
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders
Southeast Asia Community Legal Education
Initiative, อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
และเจ้าหน้าที่จัดอบรมของ BABSEA CLE
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาศึกษาดูงาน
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
คณะกรรมการแก่องค์กร / หน่วยงานภายนอก
ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
วิทยากร

• บรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมในการท�ำธุรกิจ” วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ปวริศร เลิศธรรมเทวี
วิทยากร

• ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำร่างคู่มือแนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูลภูมิปัญญา
		 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่
		 จัดโดย ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

อาจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
วิทยากร

•
		
		
		
		

บรรยายในหัวข้อ “Training course on Competition Law and Consumer protection
for Promotion of Economic Freedom”
วันที่ 15-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
จัดโดย The Republic of the Union of Myanmar of Commerce Department of Commerce and
Consumer Affairs and frederic Neuman Fouhdation

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
วิทยากร

•
		
		
•
		
		
•
		
		

บรรยายหัวข้อ “กฎหมาย/ระเบียบ แนวทางที่ส�ำคัญส�ำหรับการบริหารกองทุน”
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
จัดโดย องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “สภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. 2554” วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา
เสวนาเรือ่ ง สัญญาเกีย่ วกับการให้บริการพลังงานไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด		
ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

•
•
		
•

คณะอนุกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
คณะท�ำงานศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมแก่เกษตรที่อยู่ภายใต้ระบบ
การผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาและการจัดการหนี้นอกระบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล

คณะกรรมการ

ผศ.วสุ สิงหัษฐิต
วิทยากร  

• บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง ธรรมชาติความหมายและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดทาง
		 สังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่
		 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
วิทยากร

•
		
		
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		
•
		
		

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างศักยภาพนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เรื่อง “แนวทางและทักษะ
การท�ำคดีสิทธิมนุษยชน” วันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association)
โครงการสัมมนาเวทีสาธารณะ “เรื่อง คดีสิทธิมนุษยชน กรณีจากพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม”
วันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เวทีสาธารณะ “ก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านค�ำพิพากษา” วันที่ 26 – 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
จัดโดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association)
โครงการอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรส� ำ นั ก งานฯ เรื่ อ ง “พื้ น ฐานการวิ จั ย กฎหมายทาง
สังคมศาสตร์” วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เสวนาหัวข้อ “เสรีภาพสือ่ กับการใช้กฎหมายก�ำกับดูแล” วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สัมมนาวิชาการเรือ่ ง “ อีสาน-ลาว-ขแมร์ศกึ ษา ในกรอบประชาคมอาเซียน” ในหัวข้อ “ การบริหารส่วน
ภูมิภาค : ปฏิวัติได้หรือยัง?” วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดย มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โครงการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรส�ำนักงาน เรือ่ ง “พืน้ ฐานการวิจยั กฎหมายทางสังคมศาสตร์”
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การเมืองภาคประชาชน การเลือกตั้ง และการท�ำให้เป็นประชาธิปไตย”
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
ในกระบวนการยุติธรรม วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จัดโดยคณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลัก
นิติธรรมสากลในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ

คณะกรรมการ

• คณะผู้ด�ำเนินงานโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการศึกษาสิทธิมนุษยชน
• คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษานิติศาสตร์

อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
วิทยากร

• โครงการฝึกอบรมหลักประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
		 จัดโดย เทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ จังหวัดล�ำปาง

อาจารย์อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์
วิทยากร

• โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในราชการศาล วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จัดโดย ศาลแขวงพระนครใต้

อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
วิทยากร

• วิทยากรประจ�ำวิชาสังคมศึกษา (หน้าทีพ่ ลเมือง) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างเครือ่ งมือวัดผลทางการศึกษา
		 ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ตามโครงการจัดท�ำคลังข้อสอบ วันที่ 20-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการ
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• กรรมการจริยธรรมการวิจัย ชุดที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• กรรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิธีด�ำเนินการมาตรฐานส�ำหรับคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
		 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ชญามณี พิริยะวณิชย์

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

• โครงการนิติสัมพันธ์ 25 - 27 เมษายน พ.ศ. 2556 จังหวัดพิษณุโลก
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• อบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มปี ระสบการณ์ประเมินคุณภาพ)
		 14 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

• ประชุมข้อก�ำหนดและขอบเขตงานของงาน (Terms of reference : TOR) การจัดท�ำแผนแม่บทคุ้มครองผู้ใช้
		 พลังงาน 4 มกราคม พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร
• รัฐธรรมนูญ : จุดแข็งหรือจุดอ่อนของประชาธิปไตย 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
• สัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ ปรับเปลี่ยน มช. สู่ความเป็นเลิศ
		 15 - 17 เมษายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ของการก่อตั้งสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
		 3 เมษายน พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงราย
• สัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
		 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ

• โครงการเรียนรู้และสังเกตุการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี 2555-2556
		 (Court Watch) 6 เมษายน พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงราย
• สัมมนาคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556
		 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยแนวคิด GE 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
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อาจารย์ปวริศร เลิศธรรมเทวี

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีสมานฉันท์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

• สัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดล�ำพูน
• สัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 (สายวิชาการ) 2 - 9 กันยายน พ.ศ. 2556 		
		 จังหวัดเชียงใหม่

ผศ. วสุ สิงหัษฐิต

• สัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะทางกฎหมายของชาวเขา
		 ในจังหวัดเชียงราย 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย

รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล

• โครงการเรียนรู้และสังเกตุการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี 2555-2556
		 (Court Watch) 6 เมษายน พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

• โครงการเรียนรู้และสังเกตุการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี 2555-2556
		 (Court Watch) 6 เมษายน พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุธาสินี ธิติสุทธิ

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
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อาจารย์อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• อบรมวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (วิชาที่ 4) 3 – 7, 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
		 กรุงเทพมหานคร
• กลไกเพื่อพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค

• การสอนแบบไม่มีการบรรยายเพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กยุคใหม่ 18 มิถุนยน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนทีก่ ระตุน้ การเรียนรูข้ องนักศึกษา 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• Update in international guideline and regulation, and special ethical issue
		 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ - critical thinking 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

• การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีสมานฉันท์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การสอนแบบไม่มีการบรรยายเพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กยุคใหม่ 18 มิถุนยน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• หลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ปัญหาความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในการแทรกแซงกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• อาจารย์กับการท�ำงานวิชาการและงานวิจัย 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
• ไทยศึกษาในสายลมตะวันออก 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• กฎหมายปกครองท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดล�ำพูน
• สัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 (สายวิชาการ) 2 - 9 กันยายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
นายกฤษณ ศิริ

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

• การประชุมชีแ้ จงแนวทางและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556
		 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
		 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การอบรมคลินิกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้
		 และการรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
		 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�ำโครงร่างองค์กร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การบริหารความเสี่ยงและระบบการจัดการข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา

• การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 30 มกราคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• งบบุคลากรที่จ้างจากเงินรายได้ของสายสังคมศาสตร์ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การอบรมคลินิกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
		 มหาวิทยาลัย กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (พบ.ป) 25 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• ประกันคุณภาพการศึกษา 9 เมษายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
		 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• การสัมมนาประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน
		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2555 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ก�ำหนดการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
		 เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex) 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
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นายณัฐวุฒิ มีสกุล

• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• โครงการติดตามผลการใช้แบบทดสอบและแบบส�ำรวจพฤติกรรมของนักศึกษา 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนา "บัณฑิตไทยไม่โกง" 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในมหาวิทยาลัย 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
		 ประจ�ำปีการศึกษา 2555 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการใช้ระบบ CMU-MIS ในการบันทึกข้อมูลระบบกิจกรรมนักศึกษา
		 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ค�ำปรึกษาขั้นสูงแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา
		 (โครงการสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา) 18 กันยายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนันท์ชพร การสมดี

• การให้ความรู้เรื่องกรณีพิเศษต่างๆ ของระดับบัณฑิตศึกษา 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดล�ำพูน
• สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยการศึกษา 4 กันยายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การบันทึกข้อมูลกระบวนวิชา มคอ.3-4 ในระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• ก�ำหนดการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่
		 การด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex) 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนิฐิณี ทองแท้

• โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
		 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง คดีสิทธิมนุษยชนกรณีการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม
		 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การสัมมนาเรื่องคลังข้อมูลงานวิจัยไทย 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการเสวนาทางวิชาการ เพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
		 ในกระบวนการยุติธรรม 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
จังหวัดล�ำพูน

นางสาวเปรมสิริ เจริญผล

• การอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 1 22 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ปัญหาและการพัฒนาคลินิกกฎหมายในมหาวิทยาลัย 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร
• ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 22 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงราย
• โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดล�ำพูน

นายพันธ์นริศร์ เธียรธนาการ

• โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชุมคมอาเซียน
		 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
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นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

• โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
		 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติและโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา
		 22 - 23 เมษายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การพัฒนาเว็บไซด์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นมาตรฐานสากล 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• OXYGEN INTELLIGENT IT INNOVATION FIRST DATE 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การใช้อีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดล�ำพูน

นางสาวพรรณพิมล เทียบประทานพร

• โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
		 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดล�ำพูน

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

• การอบรมคลินิกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
		 มหาวิทยาลัย กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมหารือระบบ MIS ด้านกิจการนักศึกษา 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• อบรมภาษามือเบื้องต้นส�ำหรับการติดต่อประสานงานกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
		 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนา "บัณฑิตไทยไม่โกง" 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการใช้ระบบ CMU-MIS ในการบันทึกข้อมูลระบบกิจกรรมนักศึกษา
		 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ประจ�ำปี 2556 4 กันยายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

นางวรันธร วังเวียง

• การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 30 มกราคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (พบ.ป) 25 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• ประชุมการน�ำเสนอระบบฐานข้อมูลบุคลากร CMU - HR ในส่วนของระบบการเลื่อนเงินเดือน
		 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
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นางสาววรารักษ์ รินยาน๊ะ

• โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial 11 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• อบรมทดสอบระบบ Oracle Financial 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

• โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
		 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับความรับผิดชอบต่อสังคม USR
		 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยด้านวิเทศสัมพันธ์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• CMU-ASEAN Academic Connect(CAAC)1:Myanmar Concern 29 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2556
		 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นางศรัณย์ธร มีบุญ

• โครงการอบบมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับปฎิบัติการ (พบป.) เตรียมความพร้อม
		 การอบรมการปรับปรุงระบบ Oracle Financial 11 และ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• อบรมทดสอบระบบ Oracle Financial 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่

นายสวัสดิ์ กุระนัย

• โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชุมคมอาเซียน
		 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• สัมมนาคณะนิติศาสตร์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (ด้านหลักสูตร) 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงราย
• อบรมทดสอบระบบ Oracle Financial 5 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ (e-GP) 27 - 28 กรกฎาคม และ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 		
		 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556
		 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดล�ำพูน

นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ

• อบรมกรณีพิเศษเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
		 จังหวัดล�ำพูน

นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา

• การอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (พบ.ป) 25 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2556
		 จังหวัดเชียงใหม่
• ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท�ำสัญญาเช่าในมหาวิทยาลัย 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่
• อบรม E-Government Procurement System : e-GP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมสำ�หรับนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ โดย
คณะนิติศาสตร์ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งสิ้น 22 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

กิจกรรมระดับปริญญาตรี

1. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติสัมพันธ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
3. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการเป็นผู้น�ำองค์กรนักศึกษา
		 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
4. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 4107
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. โครงการรับน้องรถไฟคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ สถานีรถไฟหัวล�ำโพง
กรุงเทพมหานคร และศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2556
		 ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ในวั น ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. โครงการจัดท�ำจุลสารแนะน�ำน้องใหม่ คณะนิตศิ าสตร์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. คณะร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต
		 ในวันที่ 8-9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การเรียนรูป้ รัชญาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริฯ
		 และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. พิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ท�ำคุณประโยชน์ คณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
		 จัดโดย ส�ำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
		 ณ จังหวัดเชียงใหม่
12. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศาลจ�ำลอง เนื่องในวันรพี ในวันที่ 27 มิถุนายน - 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2556 ณ ส�ำนักงานศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
13. คณะร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการน�ำนักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
		 ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ เส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงวัดพระบรมธาตุดอย
		 สุเทพราชวรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
14. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี รพี 4 สถาบัน ประจ�ำปี 2556
		 ในวันที่ 16 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพายัพ
15. ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โครงการขันโตก FRESHY NIGHT คณะนิติศาสตร์
		 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจ�ำปี 2556
ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
17. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา และชมนิทรรศการเนื่องใน “วันรพี” ในวันที่ 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2556 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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18. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนือ่ งในวันรพี ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
19. โครงการสัมมนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมฟูราม่า
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
20. โครงการแนะแนวน้องฝึกงาน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2
		 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ALSA Thailand Study Trip 2013” ในวันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร
22. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา และสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมคณบดี 4107 คณะสังคมศาสตร์ และในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย (น�้ำตกหมอกฟ้า) อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมระดับมหาบัณฑิต

		 ในการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับกลุ่มตัวแทนนักศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจ�ำนวน 2 โครงการได้แก่
1. โครงการโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ สานสามัคคี คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556
		 ณ ลานโบว์ลิ่ง สวนการค้ากาดสวนแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการขันโตกต้อนรับน้องใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจ�ำปีการศึกษา 2556
		 ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ร้านสิบสองปันนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเพื่อศิษย์เก่า

1. โครงการวิชาการเพือ่ ศิษย์เก่า บรรยายพิเศษ เรือ่ ง "เปิดเสรีอาเซียน: โอกาสและความท้าทายของวิชาชีพ
กฎหมาย" ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
2. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
		 ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงานด้านกฎหมาย
4. โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำวารสารเพื่อศิษย์เก่า

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์แล้ว ทางสโมสร
นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ยงั ได้จดั กิจกรรมขึน้ เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 13 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการสันทนาการพาน้องเข้าบ้าน ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โครงการเปิดโลกกิจกรรม ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ลานจามจุรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
3. กิจกรรมรับน้องใหม่ ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาสังคม ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
4. โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. โครงการสานสัมพันธ์นิติฯ-สถาปัตย์ ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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6. โครงการสดุดีวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
7. โครงการพี่ติวน้อง ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. โครงการสัมมนาตอบข้อสอบกฎหมาย ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้อง SB4105
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. โครงการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 4 สถาบัน ประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพายัพ
10. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ 5 คณะ ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศาลาอ่างแก้ว
และโรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. โครงการห้องเชียร์สปอร์ตเดย์ ในวันที่ 21 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ คณะนิติศาสตร์ และ
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. โครงการสวัสดิการสปอร์ตเดย์ ในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. โครงการขบวนและสแตนวันสปอร์ตเดย์ ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. โครงการบาสเกตบอลประเพณี Econ – Law ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำ�ปี 2556

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์

โครงการรับน้องรถไฟ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์

โครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการนำ�นักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศาลจำ�ลอง, ชมนิทรรศการ
และเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสัมมนาตอบข้อสอบกฎหมาย

โครงการสัมมนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2556

โครงการโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ สานสามัคคี คณะนิติศาสตร์
และโครงการขันโตกต้อนรับน้องใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำ�ปีการศึกษา 2556

ทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา 2556 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้
จำ�นวนทุน

จำ�นวนเงิน
(บาท)

ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2556

10

74,000

ทุนนักศึกษาช่วยงาน ประจำ�ภาคเรียนที่ 1

19

47,500

ทุนนักศึกษาช่วยงาน ประจำ�ภาคเรียนที่ 2
ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน จากหน่วยงานภายนอก

20

60,000

ทุนการศึกษา บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

6

111,000

ทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

20,000

ทุนการศึกษางบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

49,000

ทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเภทต่อเนื่อง
จนสำ�เร็จการศึกษา

1

10,000

ทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทต่อปีการศึกษา

2

20,000

ทุนการศึกษามูลนิธกิ รมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ประเภทต่อปีการศึกษา

4

20,000

ทุนการศึกษา เซลล์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

15,000

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำ�หรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

1

42,000

ทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่ทำ�กิจกรรมดีเด่น

4

32,000

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

2

60,000

โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

11

333,000

โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ

1

30,000

ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย

1

20,000

ทุนการศึกษา เคจีไอ รุ่นที่2 “บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)”

1

33,100

ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฎ – พันธุ์ทิพย์ ประเภทต่อเนื่องจนสำ�เร็จการศึกษา

1

17,600

ประเภททุนการศึกษา
งบประมาณรายได้

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

1

Faculty of Law of Ho chi minh
city
La Trobe University
Faculty of health and social
studies University of South
Bohemia, Czech Republic

2
3
4
5

ประเทศ

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

สาธารณรัฐสังคม 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552
นิยมเวียดนาม
ออสเตรเลีย
15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สาธารณรัฐเชค 21 กรกฎาคม
20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560

School of Law,
ออสเตรเลีย
12 พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน
University of New England
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559
Chicago-Kent College of Law, สหรัฐอเมริกา 17 มกราคม พ.ศ. 2556 17 มกราคม พ.ศ. 2561
Illinois Institute of Technology

การจัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ
ลำ�ดับ

รายละเอียดกิจกรรม / ชื่อโครงการ

ชื่อชาวต่างชาติ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Prof. Harold J.Krent, Dean of
Chicago-Kent Colleague of Law
Illinois Institute of Technology

วันที่ดำ�เนินงาน
17 มกราคม
พ.ศ. 2556

1

บรรยายให้การศึกษาต่อประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2

บรรยายพิเศษ หัวข้อ 'Unitary Patent and Dr. Paul Torremans จาก School of Law, 18 กุมภาพันธ์
Unified Patent Court' - the latest
University of Nottingham, UK
พ.ศ. 2556
development of patent in the European
Union’ ในวิชาทรัพย์สนิ ทางปัญญา (177313)

3

บรรยายพิ เ ศษ หั ว ข้ อ US Supreme Professor Keith I. Harley, Co-Director of the 8 กรกฎาคม
Court’s in 2007 and decreased of cli- Program in Environmental and Energy Law พ.ศ. 2556
จาก Chicago-Kent College of Law, Illinois
mate change emission
Institute of Technology, USA

4

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Crimes against Professor Bartram S.Brown, Professor of 13 สิงหาคม
humanities: ศาลอาญายุติธรรมระหว่าง Law and Co-Director of the Program in พ.ศ. 2556
ประเทศ”
International and Comparative Law
จาก Chicago-Kent College of Law,
Illinois Institute of Technology, USA

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ลำ�ดับ

โครงการ

1

นักวิชาการแลกเปลี่ยนเพื่อมาเพิ่มพูน
ความรู้ด้านกฎหมาย

หน่วยงานต่างประเทศ

ระยะเวลาดำ�เนินการ

Faculty of Law and Political Science, ภาคเรียนที่ 1 และ 2
National University of Laos
ปีการศึกษา 2556
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การพัฒนานักศึกษา
ลำ�ดับ

โครงการ

รายละเอียด

ระยะเวลาดำ�เนินการ

1

โครงการเผยแผ่ ค วามรู้ ก ฎหมาย 1. กิจกรรมให้ความรู/้ ส่งเสริมความเข้าใจกฎหมาย ปีการศึกษา 2556
สหภาพยุโรปและประชาคม อาเซียน
สหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน ในทุก
(Unit for EU-ASEAN Law Studies:
วันพุธ
EALS)
2. จัดหลักสูตรการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและให้
ความรู้ประชาคมอาเซียน

2

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็ น การเรี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เสริ ม หลั ก สู ต ร ปีการศึกษา 2556
คณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพือ่ เฉพาะด้านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับวิชาทาง
นักกฎหมาย (English Skill Training กฎหมายในแต่ละชั้นเรียน ชั้นเรียนละ 30 ชั่วโมง
for Lawyer Programme)

3

โครงการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการทางกฎหมาย
(Advance English Skill for Graduate Student Programme)

เป็นโครงการสำ�หรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษเชิ ง 1/2556
วิชาการได้อย่างถูกต้องมีความน่าเชื่อถือสามารถ
สื่ อ สารและอ่ า นข้ อ กฎหมายหรื อ ข้ อ มู ล ทาง
กฎหมายเป็ น ภาษาอั ง กฤษ รวมไปถึ ง มี ค วาม
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้ จำ�นวน 30 ชั่วโมง

4

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ทั่วไป(สำ�หรับนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มช.) ประจำ�ภาค
เรียนที่ 1/2556 General English
for Law Student

เป็นโครงการที่ต้องการขยายโอกาสการได้รับ
ภาคเรียนที่
ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1/2556
ทักษะด้านการพูด (เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา
ทักษะด้านอื่นๆ ต่อไป)

5

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้บณ
ั ฑิตของคณะนิตศิ าสตร์ได้พฒ
ั นาทักษะภาษา ปีการศึกษา 2556
เพื่อการทำ�งานด้านกฎหมาย
อังกฤษทางกฎหมายในด้านต่างๆ เช่น
สำ�หรับศิษย์เก่า
การอ่าน การพูด การเขียนโดยเฉพาะทางกฎหมาย

6

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการและความร่วมมือ
ด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัย
ในประชาคมอาเซียน

คณะสนับสนุนให้นกั ศึกษาในระดับปริญญาตรี
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของ
เพื่อนบ้านในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

มิถุนายน-สิงหาคม
พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ
การลงนามความร่วมมือ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chicago-Kent Colleague of Law Illinois Institute of Technology
ณ ห้องรับรอง สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

การรับรองอาคันตุกะ

ต้อนรับ Dr. Andrew Harding
ตำ�แหน่ง Director,
Centre for Asian Legal Studies
และ Joint Editors-in-Chief,
The Asian Journal of Comparative Law
จาก Faculty of Law,
National University of Singapore (NUS)
เนื่องในโอกาสเจรจาหารือในการจัดประชุม
Law and Society Conference
in South East Asia
ณ ห้องประชุมคณบดีชั้น 2
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
Civil Procedure Code SWG
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ณ ห้องประชุม SB4107 คณะสังคมศาสตร์
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับ Professor Michael Stuckey, Head of the School of Law, University of New England, Australia
เนื่องในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับ Associate Professor Edward C. Harris, Assistant Dean, Chicago-Kent College of Law
เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
“A Legal Certificate Programme at Faculty of Law, Chiang Mai University”
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถต่อยอดเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย
ณ Chicago-Kent College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับ Dr. Lynette Chua , Assistant Professor of Law จาก the National University of Singapore
ในโอกาสเยี่ยมเยือน เจรจาความร่วมมือในการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการประชุม/ สัมมนา/ บรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Crimes against humanities: ศาลอาญายุติธรรมระหว่างประเทศ ”
จัดโดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย Professor Bartram S.Brown, Professor of Law and Co-Director of the Program in International
and Comparative Law จาก Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, USA
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Professor Keith I. Harley, Co-Director of the Program in Environmental and Energy Law
จาก Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, USA
เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ US Supreme Court’s in 2007 and decreased of climate change emission
จัดโดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีอาจารย์กัญญา  หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ให้การต้อนรับ
และอาจารย์อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ เป็นผู้แปลภาษา
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์   วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บรรยายพิเศษการศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย
โดย Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University
ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

บรรยายพิเศษ หัวข้อ
‘Unitary Patent and Unified Patent Court’ - the latest development of patent in the European Union.’
โดย Dr. Paul Torremans ผู้เชี่ยวชาญด้าน intellectual property law ในวิชาทรัพย์สินทางปัญญา (177313)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บรรยายการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย Prof. Harold J.Krent, Dean of Chicago-Kent Colleague of Law Illinois Institute of Technology
ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

คณะนิติศาสตร์ ให้ความสำ�คัญของการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
ลำ�ดับ

ระยะเวลา

สถานที่

1

โครงการทำ�บุญ 9 วัด

2

โครงการนิติศาสตร์สืบสานประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง

3

โครงการพิธีสระเกล้าดำ�หัวคณบดี
และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะ

19 เมษายน พ.ศ. 2556 คณะนิติศาสตร์

4

โครงการพิธีสระเกล้าดำ�หัวอธิการบดี
อดีตอธิการบดี และคณาจารย์และ
ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย

19 เมษายน พ.ศ. 2556 บริเวณศาลาธรรม

5

โครงการรับน้องใหม่ปลูกฝังจิตอาสา
พัฒนาสังคม
โครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนา
ทักษะชีวิต

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 - 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2556

7

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาและเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริฯ และ
ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ภาคเหนือ อำ�เภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขิล 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 วัดเจดีย์หลวง (พระอารามหลวง)

8

โครงการกิจกรรมทำ�บุญเมือง

13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ประตูสวนดอก

9

โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษา
ดีเด่น คณะนิติศาสตร์
โครงการนำ�นักศึกษาใหม่นมัสการ
พระธาตุดอยสุเทพ

13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ห้องประชุม สำ�นักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เส้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึง
วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

6

10

25 มกราคม พ.ศ. 2556 วัดเจ็ดยอด วัดเชียงยืน วัดดับภัย
วัดดวงดี วัดเชียงมั่น วัดลอยเคราะห์
วัดหมื่นล้าน วัดหมื่นเงินกอง
วัดชัยมงคล
13 เมษายน พ.ศ. 2556 เส้นทางสถานีรถไฟถึงวัดพระสิงห์

12

โครงการขันโตก FRESHY NIGHT
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์
โครงการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้าย 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คณะนิตศิ าสตร์
วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงค์เธอ
กรมหลวงราชบุรี

13

โครงการถวายเทียนพรรษา

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วัดแม่แก้ดน้อย จังหวัดเชียงใหม่

14

โครงการถวายพระพร 80 พรรษา
12 สิงหามหาราชินี
โครงการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำ�ปิง
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ การประดิษฐ์
กระทงใบตอง และการทำ�ขนมไทย
โครงการถวายองค์กฐินพระราชทาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ห้องโถงหน้าสำ�นักงาน คณะนิตศิ าสตร์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ท่าน้ำ�วัดฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่

11

15
16
17
18
66

โครงการ

โครงการถวายพระพร 86 พรรษา
5 ธันวามหาราช

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ห้องโถงหน้าสำ�นักงาน
คณะนิติศาสตร์
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ห้องโถงหน้าสำ�นักงานคณะนิตศิ าสตร์

ภาพกิจกรรม ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

โครงการทำ�บุญ 9 วัด ณ วัดเจ็ดยอด วัดเชียงยืน วัดดับภัย วัดดวงดี วัดเชียงมั่น
วัดลอยเคราะห์ วัดหมื่นล้าน วัดหมื่นเงินกองและวัดชัยมงคล
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการพิธีสระเกล้าดำ�หัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์
ณ คณะนิติศาสตร์ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556  

โครงการพิธีสระเกล้าดำ�หัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และคณาจารย์และผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย
ณ บริเวณศาลาธรรม วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

โครงการกิจกรรมทำ�บุญเมือง
ณ ประตูสวนดอก วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการถวายเทียนพรรษา
ณ วัดแม่แก้ดน้อย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการถวายพระพร 80 พรรษา
12 สิงหามหาราชินี
ณ ห้องโถงหน้าสำ�นักงาน คณะนิติศาสตร์
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำ�ปิง เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี
ณ ท่าน้ำ�วัดฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์ กระทงใบตองและการทำ�ขนมไทย
ณ ห้องโถงหน้าสำ�นักงาน คณะนิติศาสตร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คุณเดือน วงษา
นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์
รุ่นที่ 5
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
3904265
ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำ�ปี 2556
สาขาบริการสังคม

นางสาวนันท์นลิน อินทะนัก
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
532010035
ได้รับรางวัลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก
ประจำ�ปีการศึกษา 2556

นายกฤษณ์พชร โสมณวัตร
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวดวิทยานิพนธ์
ในโครงการวนิดา
ตันติวิทยาพิทักษ์
จากผลงานเรื่อง
“นิติสำ�นึกต่อ ‘โทษจำ�คุก’ ของ
พลเมืองผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมาย
ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม”
(Legal consciousness of civil
disobedience on imprisonment
issue of natural resource
management)
โดยมี
รองศาสตราจารย์
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

นายธนานุรักษ์ ใบแสง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
532010026
ได้รับทุนรัฐบาล
ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำ�ลังศึกษาอยู่
ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
ประจำ�ปี 2556

นายธนชล สุทธสุวรรณ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
532012038
และนายธนทัต ภู่วรรณะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา
552010033
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
จัดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่

