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พันธกิจ

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs

Lifelong Learning เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
Attainment มุ่งสู่ผลส�ำเร็จ
Wondrous ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแรงบันดาลใจเพื่อสังคม
Competency มีความเป็นมืออาชีพ
Morality ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม
Universal หลากหลายแต่รวมเป็นหนึ่ง
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Student Quality
Development

1. จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ
3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย ในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อปัญหาสังคม
4. ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ให้ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

Human Resource Academic Service
Development

Research

เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงาน		
บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหาร
จัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน
เป้าหมาย : นิติศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศที่มุ่งเน้นกฎหมายเพื่อสังคมภายในปี 2564
อัตลักษณ์ : วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมน�ำสังคม

Education Quality
Assurance

วิสัยทัศน์ :
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ประวัติความเป็นมา
ของคณะนิติศาสตร์

H

I

S

T

O

R

Y

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 โดยมีความเป็นมา
โดยสังเขป ดังนี้
พ.ศ. 2508 เริม่ จัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิตศิ าสตร์
ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกส�ำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์
วิชาบังคับพื้นฐาน วิชาโทและวิชาเลือกส�ำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2535 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคแห่งแรก
ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว อนึ่ง เพื่อเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษาตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาระยะที่ 7
(ปีงบประมาณ 2535 - 2539)
พ.ศ. 2538 ด�ำเนินการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน”
ซึ่งได้ด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2539 เริม่ โครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาขึ้นเป็นภาควิชา ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ 2540 - 2544) โดยได้ใช้อาคาร 2
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งส�ำนักงานโครงการ
จัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย
แต่โครงการดังกล่าวได้ถูกชะลอไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากฐานะ
การเงิน การคลังและภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 2540 และแม้ว่า
สาขาวิชานิตศิ าสตร์จะมีฐานะเพียงหน่วยจัดการศึกษาก็ตาม แต่ยงั คงมุง่ มัน่
พัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น

2

พ.ศ. 2542 ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาจาก
เนติบณ
ั ฑิตยสภา ส่งผลให้บณ
ั ฑิตผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิตศิ าสตร์
สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้
พ.ศ. 2546 ท� ำ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงานและองค์กรที่ต้องการ
บุคลากรทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษา
กฎหมายหลังจากการส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น
พ.ศ. 2547 เปิ ด สอนปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร
มหาบัณฑิต เนือ่ งจากเกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอันมาก จึงเปิดหลักสูตร
เพื่อเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
พ.ศ. 2549 สถาปนาคณะนิตศิ าสตร์ เพือ่ ให้การบริหารเป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ สอดคล้องกับการที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลีย่ นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
โดยยังคงใช้อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้ง
ส�ำนักงานคณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ได้ย้ายสถานที่ท�ำการมายังอาคาร
เรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะนิติศาสตร
คณบดี

คณะกรรมการ
บริหารประจำสวนงาน
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- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการตรวจประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- สกอ. สมศ. สตง.

Finance

คณะกรรมการอำนวยการ

- กำกับดูแลดานนโยบาย ใหมี
ธรรมาภิบาลและสอดคลอง
กับนโยบายมหาวิทยาลัย
- พิจารณาสัมฤทธิผลการ
ดำเนินงานและงบประมาณ
ของสวนงานในภาพรวม

Education Quality
Assurance

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Education
Management

General
Administration

โครงสร้างองค์กรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Human Resource Academic Service
Development

- อาจารยประจำหลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
- คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สายธรรมาธิบาล

ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมาย
หัวหนาศูนย

ศูนยบริการวิชาการทางกฎหมาย
หัวหนาศูนย

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

สำนักวิชานิติศาสตร
หัวหนาสำนักวิชา

สายบังคับบัญชา

Reward &
Credentials

สำนักงานคณะนิติศาสตร
เลขานุการคณะ

Foreign Affairs

Student Quality
Development

คณะผูบริหาร (รองคณบดี ผูชวยคณบดี)
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คณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำคณะนิติศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
(ประธานกรรมการ)

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
(กรรมการ)

ท่านสัตยา อรุณธารี
(กรรมการ)

4

คุณอิทธิศักดิ์ อ�ำพันยุทธ์
(กรรมการ)

ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
(กรรมการ)

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
(กรรมการและเลขานุการ)

About
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Finance

Education
Management

General
Administration

คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์

Research

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กลุ
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมสหกิจศึกษาและ
ประสบการณ์วชิ าชีพทางกฎหมาย

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
หัวหน้าส�ำนักวิชานิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

อาจารย์สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
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Reward &
Credentials

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ปฏิบัติการแทนคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Student Quality
Development

Human Resource Academic Service
Development

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Education Quality
Assurance

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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General
Administration

About
Faculty of Law

General Administration
การบริหารทั่วไป
บุคลากร

ข้าราชการเปลีย่ น
สถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชัว่ คราว
(พนักงานส่วนงาน)

รวม

ส�ำนักวิชานิติศาสตร์

1

6

-

15

4

26

ส�ำนักงานคณะ

1

2

1

18

4

26

2

8

1

33

8

52

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

ส�ำนักวิชานิติศาสตร์

9

16

1

26

ส�ำนักงานคณะ

-

9

17

26

9

25

18

52

รวม

ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำจ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
รายการ

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม

ส�ำนักวิชานิติศาสตร์

-

2

8

16

26

รวม

-

2

8

16

26

ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ

ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
รวม

จ�ำนวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศ

จ�ำนวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

2

1

2

1

Reward &
Credentials

รายการ

Student Quality
Development

ปริญญาเอก

Foreign Affairs

รายการ

Human Resource Academic Service
Development

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนบุคลากรจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

รวม

Research

ข้าราชการ

รายการ

Education Quality
Assurance

สายงาน

Finance

Education
Management

จ�ำนวนบุคลากรในปี พ.ศ. 2560 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบคุ ลากรทัง้ สิน้ 52 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างอัตราก�ำลัง – จ�ำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

7

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
รายการ

อาจารย์:นักศึกษา

อาจารย์:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
รองศาสตราจารย์

ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญา
เอก

สัดส่วน

26 : 959

16: 8: 2

1: 16: 9

ตารางที่ 6 แสดงจ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
รายการ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

รวม

ศาสตราจารย์

-

-

-

-

รองศาสตราจารย์

-

-

-

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

-

-

1

อาจารย์

-

1

-

1

1

1

-

2

รวม

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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About
Faculty of Law

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Human Resource Academic Service
Development

ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์กร
และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research

สาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

Education Quality
Assurance

Finance

Education
Management

General
Administration

ศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา
และ การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและซักซ้อม
แนวทางในการด�ำเนินโครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติของภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

Reward &
Credentials

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs

Student Quality
Development

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตามโครงสร้างคณะ/การมอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในแต่ละ ส่วนงานของเลขานุการ และ
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education Management
การจัดการศึกษา
จ�ำนวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 959 คน จ�ำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร
ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 จ�ำนวน 56 คน และปริญญาตรี 903 คน (หลักสูตรปกติ 346 คน หลักสูตรภาคพิเศษ 557 คน)
จ�ำนวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4***

รวม

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

98*

90

69

89

346

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

159*

140

120

138

557

3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

21

35**

-

-

56

รวมทั้งสิ้น

278

265

189

227

959

หมายเหตุ		
* นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบ่งเป็น
			
- โควตาภาคเหนือ 45 คน
			
- Admisssion 190 คน (ภาคปกติ 31 คน และ ภาคพิเศษ 159 คน )
			
- โครงการพิเศษ (ผู้มีแววนักนิติศาสตร์ 10 คน กีฬา 2 คน
			
เด็กดีมีที่เรียน 3 คน ทุนอุดมศึกษา 7 คน) รวม 22 คน
		
** นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รวมถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถ
		
จบการศึกษาตามหลักสูตร
		
*** นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รวมถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 211 คน จ�ำแนกเป็นปริญญาตรี 202 คน หลักสูตร
ปริญญาโท 9 คน
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ระดับ

จ�ำนวนรับเข้า
ปีการศึกษา 2556

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร (คน)

ร้อยละที่ส�ำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

81

70

86.42

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

180

132

73.33

ปริญญาโท

-

9*

-

รวมทั้งสิ้น

261**

202**

77.39

* ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร
** ไม่นับรวมนักศึกษาปริญญาโท
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44.29

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ�ำรุง

-

27,056,139.81

27,056,139.81

51.74

รายได้จากการรับบริจาค

-

124,064.77

124,064.77

0.24

รายได้จากดอกเบี้ย

-

286,998.89

286,998.89

0.55

รายได้อื่นๆ

-

1,672,650.09

1,672,650.09

3.20

29,139,853.56

52,293,462.61

100

งบประมาณ
เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

1,074,000.00

2.50

รวม

รายงานการใช้จา่ ยงบประมาณตามหมวดรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ

1,074,000.00

-

ค่าจ้างชั่วคราว

-

2,584,930.65

2,584,930.65

6.03

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

-

584,924.05

584,924.05

1.36

2,196,498.05

6,179,767.87

8,376,265.92

19.53

404,700.00

670,863.87

1,075,563.87

2.51

4,900.00

6,198,388.26

6,203,288.26

14.47

19,189,968.00

44.75

2,628,383.00

2,628,383.00

6.13

658,751.60

883,751.60

2.06

283,600

283,600.00

0.66

19,789,609.30

42,884,675.35

100

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย

19,189,968.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

ค่าครุภัณฑ์

225,000.00

รายจ่ายอื่น

รวม

23,095,066.05

-
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Finance

23,153,609.05

Education Quality
Assurance

-

ร้อยละ

Research

23,153,609.05

รวมทั้งสิ้น

Human Resource Academic Service
Development

รายได้จากเงินงบประมาณ

งบประมาณ
เงินรายได้

Student Quality
Development

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

ประเภทของรายได้

Foreign Affairs

รายได้ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี ง บประมาณทั้ ง สิ้ น 52,293,462.61 บาท จ� ำ แนกเป็ น
งบประมาณแผ่นดิน 23,153,609.05 บาท และ งบประมาณเงินรายได้ 29,139,853.56 บาท รายละเอียดดังนี้

Reward &
Credentials

งบประมาณ

Education
Management

General
Administration

About
Faculty of Law

Finance
การเงิน

Education Quality Assurance
การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะนิติศาสตร์เห็นความส�ำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีปฏิทิน
พ.ศ. 2560 คณะมีกิจกรรมที่ด�ำเนินการดังนี้

1. คณะนิตศิ าสตร์ได้รบั การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
รายละเอียดดังนี้

ระดับหลักสูตร ก�ำหนดการตรวจ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจและประเมิน
		
1. ผศ.ชาติชาย ดวงสอาด			
ประธานกรรมการ
		
2. ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส			
กรรมการ
		
3. ผศ. ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์		
กรรมการ
ผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คะแนนการประเมินระบบการประกันคุณภาพของ คณะนิติศาสตร์ตามตัวบ่งชี้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร รวมจ�ำนวน 6 องค์ประกอบคือ
องค์ประกอบ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ผ่าน

ผ่าน

2.73 (ระดับปานกลาง)

3.13 (ระดับดี)

องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แบ่งช่วงคะแนนและสรุปผลการประเมินเป็นล�ำดับ ดังนี้
		
		

คะแนน
คะแนน

0.01-2.00
3.01-4.00

= น้อย
= ดี 		

คะแนน
คะแนน

2.01-3.00
4.01-5.00

= ปานกลาง
= ดีมาก

ระดับส่วนงาน ก�ำหนดการตรวจ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 พ.ศ. 2560 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจและประเมิน ดังนี้
		
1. ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ 			
ประธานกรรมการ
		
2. รศ.ดร.ภญ. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 		
กรรมการ
		
3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสรณ์กุล 		
กรรมการ
		
4. รศ. นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ 		
กรรมการ

2. การด�ำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี 2560

2.1 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
		
ประชุมสัมมนา/อบรม/ให้ความรู้บุคลากรคณะ
		
- โครงการ QA สัญจร
		
- โครงการ QA family
		
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
		
- การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
		ให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
		
- โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2.2 จัดท�ำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
		
- สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2559
		
- จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2560
2.3 จัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารประกอบ
2.4 พัฒนาความรู้ด้านการด�ำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
		
- การอบรม Work Process design
		
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
		
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA)”
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แหล่งทุน
ภายในสถาบัน
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์

จ�ำนวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ (งบประมาณ)

1
1

172,000.15,000.-

2.02
0.18

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน*

9

2,379,558.-

27.92

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ**

4

5,783,000.-

67.86

ทุนวิจัยเอกชน***

1

171,900.-

2.02

16

8,521,458.-

100

Finance
Foreign Affairs
Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation
Reward &
Credentials

รวมจ�ำนวนเงินทั้งหมด
(แปดล้านห้าแสนสองหมืน่ หนึง่ พันสีร่ อ้ ยห้าสิบแปดบาท)
* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สสส. สวรส. เป็นต้น
*** เช่น มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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ภายนอกสถาบัน

Education Quality
Assurance

ในปีงบประมาณ 2560 คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวน 16 โครงการ งบประมาณ
รวม 8,521,458.- บาท (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ในจ�ำนวนนี้ คณะนิติศาสตร์ได้รับทุนวิจัยมากที่สุดจากแหล่งทุน
ภายนอกประเภทแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข จ�ำนวน 5,783,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 67.86 ของทุนวิจัยทั้งหมด รองลงมาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกประเภทงบประมาณแผ่นดิน
เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานกิจการยุติธรรม เป็นต้น เป็นจ�ำนวนเงิน 2,379,558.- บาท

Research

1.1 งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับ

Human Resource Academic Service
Development

1 งานบริหารงานวิจัย

Education
Management

General
Administration
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1.2 การจัดเก็บรายได้จากงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2560 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บรายได้จากโครงการวิจยั รวมทัง้ สิน้ 143,000.- บาท แบ่งเป็นส่วนของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 68,000.- บาท ส่วนของคณะนิตศิ าสตร์ จ�ำนวน 75,000.- บาท
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์

Overhead Charge*

33,000.75,000.รวมจ�ำนวนเงินทั้งหมด (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาท)
* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ)
** ค่าบ�ำรุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน (แหล่งทุน สกว.)

พิเศษ ก. **

รวม (บาท)

35,000.-

68,000.75,000.143,000.-

แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บเงินรายได้จากโครงการวิจยั ของคณะนิตศิ าสตร์ ปีงบประมาณ 2554 - 2560
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โครงการวิจัยเดิมที่ด�ำเนินการในปีปฏิทิน 2560 จ�ำนวน 15 โครงการ ดังนี้
- โครงการวิจัยเดิมที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 6 โครงการ
1. ศักดิ์ชาย จินะวงค์. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย. ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (27 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2559)
2. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล. โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนิสิตนักศึกษา
ไร้สัญชาติในสถาบันอุดมศึกษา.ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
3. อุษณีย์ เอมศิรานันท์, ชาตรี เรืองเดชณรงค์, พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ.์ โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนามและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การค้าและการลงทุนของประเทศเวียดนาม. ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) (ขยายถึง
มีนาคม พ.ศ. 2560)
4. Alexandre Nikolaevich Chitov. “Criminal Liability in Thailand and China : a comparative analysis”. ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะนิติศาสตร์. (16 กันยายน พ.ศ. 2559 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560)
5. พรชัย วิสุทธิศักดิ์. โครงการวิจัย เรื่อง กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจ SMEs ค้าปลีก: กรณีศึกษาเปรียบเทียบในประเทศไทย
มาเลเซีย และเวียดนาม.ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.). (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 – 31 มกราคม พ.ศ. 2560) (ขยายถึง 31
มีนาคม พ.ศ. 2560)
6. สมชาย ปรีชาศิลปกุล. โครงการวิจัยเรื่อง มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และผลกระทบที่มีต่อการจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน.
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
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โครงการวิจัยใหม่ที่ด�ำเนินการในปีปฏิทิน 2560 จ�ำนวน 9 โครงการ ดังนี้
1. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กลุ . โครงการวิจยั เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งจากโครงการ
พัฒนาในพืน้ ทีช่ ายแดน : กรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดน่าน.สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 30
เมษายน พ.ศ. 2561)
2. ชาตรี เรืองเดชณรงค์, พรชัย วิสุทธิศักดิ์, อุษณีย์ เอมศิรานันท์, พลอยแก้ว โปราณานนท์.โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญา
ให้บริการไฟฟ้า (รายใหญ่) ปีงบประมาณ 2560.ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (1 กุมภาพันธ์ - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
3. ไพสิฐ พาณิชย์กุล. โครงการส�ำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคเหนือ โซน 1 ตามโครงการส�ำรวจเกษตรกรใน
36 พื้นที่. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน). (24 กุมภาพันธ์ - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
4. ไพสิฐ พาณิชย์กุล. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ.
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (1 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
5. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์. โครงการศึกษาบทเรียนการฟ้องคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม. (1 สิงหาคม - 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560)
6. คนึงนิจ ขาวแสง. โครงการวิจัยเรื่อง Regulatory Framework หรือแนวทาง/กฎหมายที่ควบคุมสื่อ. ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม.
(8 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2560)
7. ไพสิฐ พาณิชย์กุล, บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร, สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์, อุษณีย์ เอมศิรานันท์, พรชัย วิสุทธิศักดิ์. โครงการการลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ผ่านกระบวนการยุตธิ รรม ระยะที่ 2. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.). (1 กันยายน พ.ศ. 2560 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
8. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล. Nationality procedures in Thailand: Bottlenecks analysis and recommendation in addressing
implementation challenges. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Representation in Thailand.
(1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
9. ปีดเิ ทพ อยูย่ นื ยง. โครงการมาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง. ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
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- โครงการวิจัยเดิมที่ด�ำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จ�ำนวน 9 โครงการ ดังนี้
1. สาลิณี ภูร่ งุ่ เรืองผล. โครงการวิจยั เรือ่ ง สภาพบังคับทางกฎหมายและมาตรการต่างๆ ทางกฎหมาย ต่อการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน.
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะนิติศาสตร์.(16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (ขยายถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557))
2. ชญามณี พิริยะวณิชย์. โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศของการใช้เลตเตอร์ออฟ
เครดิตในทางการค้าระหว่างประเทศของสภาหอการค้านานาชาติ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะนิติศาสตร์. (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ขยายถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559))
3. ไทพี ศ รี นิ วั ติ ภั ก ดี กุ ล . โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาและการประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ จ ากหลอดไดโอคเปล่ ง แสงเพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจ
หาหลักฐานทางชีววิทยา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะนิติศาสตร์. (1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 (ขยายถึง
31 มีนาคม พ.ศ. 2559))
4. ชญามณี พิรยิ ะวณิชย์. โครงการวิจยั เรือ่ ง “อาเซียนกับการจัดการความรูข้ องสถาบันอุดมศึกษาไทยส�ำหรับหลักสูตรกฎหมายธุรกิจระหว่าง
ประเทศของคณะนิติศาสตร์”. ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 กันยายน พ.ศ. 2559 -10 กันยายน พ.ศ. 2560)
5. สมชาย ปรีชาศิลปกุล, กฤษณ์พชร โสมณวัตร. โครงการวิจัย เรื่อง “การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญไทย”.ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). (2 มิถุนายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ขยายถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2561))
6. นัทมน คงเจริญ, บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร. กลไกทางกฎหมายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการชดใช้เยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย. มูลนิธินิติธรรม
สิ่งแวดล้อม (1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
7. ไพสิฐ พาณิชย์กุล. โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด�ำเนินเขต
วัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีทดี่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนกะเหรีย่ งในพืน้ ทีป่ า่ ภาคเหนือ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (30 กันยายน พ.ศ. 2559 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
8. ไพสิฐ พาณิชย์กลุ . โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสนับสนุนองค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไร้บา้ น. ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
9. ไพสิฐ พาณิชย์กุล .โครงการวิจัย เรื่อง “การลดความเหลื่อมล�้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม”ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
(1 กันยายน - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ได้จัดท�ำวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี 2560 จ�ำนวน 2 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ตัวเล่มไปตามห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงคณะนิติศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์
ในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง นอกจากนี้มีการเผยแพร่ผ่านระบบวารสารออนไลน์ (www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS) ซึ่งได้บรรจุวารสารย้อน
หลังทุกฉบับ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และพร้อมพัฒนาวารสารฯ ให้ไปสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารระดับ
ภูมิภาคอาเซียน ต่อไป

General
Administration

2.1 การจัดท�ำวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education
Management

2 งานตีพิมพ์และเผยแพร่
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ผลงานวิชาการทีต่ พ
ี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในปีปฏิทนิ 2560
วารสารวิชาการระดับชาติ
ล�ำดับ
1

ชื่อบทความ
จากชาวนาสู่ผู้ประกอบการจากชาวบ้านสู่พลเมือง:
“ชนบทใหม่” ในภาคเหนือตอนบน

ชื่อผู้เขียน
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ชื่อวารสาร
นิตยสารวิภาษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ล�ำดับที่ 73

2

ชะตากรรมของงานเขียนทางวิชาการในยุคสมัยของ
ข้าพเจ้า

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

นิตยสารวิภาษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ล�ำดับที่ 74

3

รัฐที่ไร้ศาสนาประจ�ำชาติ

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

4

กลางคืนที่หายไปในอาเซียน

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

5

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

9

บทปริทัศน์หนังสือ “ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อ
คุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน”
นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมลภาวะทางแสง
การตั้งถิ่นฐานในชุมชนเมือง แสงเรืองขึ้นไปบนท้องฟ้า
และการวางผังการใช้แสงสว่างในเมืองอย่างยั่งยืน
การน�ำกลไกประกันภัยมาจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย
ใน ประเทศอังกฤษ
Liability for Pollution Damage in Vedan Vietnam Case

วารสารนิตสิ งั คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2
วารสารนิตสิ งั คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1
วารสารนิตสิ งั คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสารวิชาการ แพรวากาฬสินธุ์ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

10

ยุติธรรมสมานฉันท์โดยชุมชนในคดีข่มขืน

6
7
8

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

Asst.Prof.Dr.Alexandre Chitov วารสารนิตสิ งั คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1
อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ล�ำดับ

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน

1

ผศ.ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์

Labour mobility in the European Union:
What can ASEAN learn?

2

Asst.Prof.Dr.Alexandre Chitov

3

Asst.Prof.Dr.Alexandre Chitov

Environmental Crime and Communication
to the Public in China
The UN Framework Convention on
climate change and judicial policies of
domestic courts

18

ชื่อวารสาร
International Journal of Monetary
Economics and Finance 10 (3-4), pp.
366-378 (Scopus)
Journal of Chinese Political Science 22(1),
pp. 57-75 (Scopus)
International Journal of Climate Change:
Impacts and Responses 9(4),319 (Scopus)

สถานที่

การควบคุมมลภาวะทางแสง
โดยอาศัยการก�ำหนด
ผังเมือง

การประชุมวิชาการการวางแผน
ภาคและเมือง ประจ�ำปี 2560
(URPAS 2017)

5 มิถุนายน
พ.ศ. 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

มุมมองของสหภาพยุโรปต่อ อ.ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
กฎหมายและนโยบายควบคุม
มลภาวะทางแสง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
SMARTS ครั้งที่ 7 The 7th
National SMARTS
Conference

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

การสนับสนุนการพัฒนาย่าน อ.ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
นวัตกรรมผ่านนโยบาย
ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ

4 สิงหาคม
พ.ศ. 2560

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4

“บทบาทของมหาวิทยาลัยใน อ.ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
การสนับสนุนการพัฒนาย่าน
นวัตกรรม”

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการบริหารกิจการ
สาธารณะ ครั้งที่ 4 “การ
บริหารกิจการสาธารณะภายใต้
ประเทศไทย 4.0”
การประชุมประจ�ำปีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2
นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อ
สังคมที่ยั่งยืน (The 2nd
Annual Conference
“Innovation and Partnership
for Sustainable Society”)

23 – 24
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

อาคารเฉลิมราชกุมารี
60 พรรษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
งานประชุม

ระยะเวลา

สถานที่

1

Is a More Restricted Citizenship
Necessary? Redefining European
Solidarity towards Inactive Migrants
in the Time of Crisis

ผศ.ดร. อุษณีย์
เอมศิรานันท์

The Asia-Pacific Association for EU Studies 1-2 กรกฎาคม
Conference 2017 ในหัวข้อ “The Roles of พ.ศ. 2560
the EU and the Asia Pacific in the Global
Era: Politics, International Relations,
Economics and Law”

2

Environmental Law Compliance in
Thailand (Oral presentation)

อ.ดร. นัทมน
คงเจริญ

UKM-Chiang Mai Law Symposium 2017

3

Learning Legal Skills through Games
for Law Students (Oral presentation)

อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

4

Migrant movement and legal
restrictions in Eu and ASEAN (Oral
presentation)

ผศ.ดร. อุษณีย์
เอมศิรานันท์

5

Law on competition and SMEs in
Thailand and Malaysia (Oral
presentation)

ผศ.ดร. พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์

24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560

กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น

Student Quality
Development

ชื่อบทความ

Foreign Affairs

ล�ำดับ

ประเทศมาเลเซีย

Reward &
Credentials

ผู้ขียน

Education
Management

ระยะเวลา

Finance

งานประชุม

Research

1

ผู้ขียน

Human Resource Academic Service
Development

ชื่อบทความ

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

ล�ำดับ

Education Quality
Assurance

การประชุมวิชาการระดับชาติ

General
Administration

About
Faculty of Law

ผลงานวิชาการที่น�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2560
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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ล�ำดับ

ชื่อบทความ

ผู้ขียน

งานประชุม

ระยะเวลา

สถานที่

6

From Zhang Qian to Adam Smith:
free trade and its constraints

Asst.Prof.Dr. Alexandre
Chitov

International Conference One Belt One
Road & Greater Mekong Sub-region
Cooperation “Lancang Jiang-Mekong
River: Rising Smart Corridor”

1 กันยายน
พ.ศ. 2560

จังหวัดเชียงใหม่

7

Legal Mechanisms for Ecological
Revitalization and Compensation for
Victims

อ.ดร. นัทมน
คงเจริญ

Legal Mechanisms for Ecological
Revitalization and Compensation for
Victims

3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

กรุงเทพมหานคร

8

Employment and Protection of
Low-Skilled Migrant Workers in
Malaysia and Thailand: Linking
Labour Migration and Sustainable
Developments Goals

ผศ.ดร. อุษณีย์
เอมศิรานันท์

TUANKU JAAFAR CONFERENCE &
WORKSHOP 2017 “GOVERNANCE
TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”

20-23
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

ประเทศมาเลเซีย

9

Combatting Corruption with Thailand อ.ดร.พลอยแก้ว
Competition Law
โปราณานนท์

Asian Competition Forum 13th Annual
11-12
Conference “ASIAN REGIONAL COMPE- ธันวาคม
TITION ISSUES: CORRUPTION,
พ.ศ. 2560
COMMUNICATIONS, NATIONALISM:
GLOBALISATION IN REVERSE?”

เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

10

International standards of fairness in
the juvenile criminal procedure in
Thailand

China - ASEAN Procedural Law Forum in 12 ธันวาคม
Nanning, China
พ.ศ. 2560

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

11

Exemptions from punishment in China Asst.Prof.Dr. Alexandre
and Thailand from the perspective of Chitov
the theory of Leon Petrazycki

International Academic Conference The
Scientific Legacy of Leon Petrażycki:
History and Modernity

14 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

สหพันธรัฐรัสเซีย

12

Social Justice through Two Legal
Regimes in Rural Area

Asian Law & Society Association
Conference 2017 Equality, Social Justice
and Law: New Challenges of the
Transforming Asia

15-16
ธันวาคม
พ.ศ. 2560

สาธารณรัฐจีน
(Taiwan )

20

Asst.Prof.Dr. Alexandre
Chitov

อ.ดร. นัทมน
คงเจริญ
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Foreign Affairs

Student Quality
Development

Human Resource Academic Service
Development

ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมการอบรมครัง้ นี้ มาจากสถาบันการศึกษา 9 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมาจากนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษา
ปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเจ้า หน้า ที่มูลนิธินิติธรรม
สิ่ ง แวดล้ อ ม เจ้ า หน้ า ที่ มู ล นิ ธิพั ฒ นาชุ ม ชนและเขตภู เ ขา รวมทั้ ง สิ้ น 22 คน
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 4.34 จากคะแนนเต็ม 5

Education Quality
Assurance

ศูนย์วจิ ยั และพฒ
ั นากฎหมาย คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ ได้จดั การ
อบรมการวิจัยกฎหมายทางสังคมศาสตร์: คนข้ามรัฐ ครอบครัวข้ามยุค ทรัพยากร
ข้ามชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิตศิ าสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำวิจัยกฎหมายทางสังคมศาสตร์
ของนักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาทั้งที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และ
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาทางด้านนิติศาสตร์
การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรที่มีความรู้ 3 ท่าน คือ รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อ.ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อ.ดร. นัทมน คงเจริญ

Research

3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่งานวิจัย

21

Academic Service
การบริการวิชาการ
คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่

ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการทางกฎหมายขึ้ น เพื่ อ ตอบสนอง
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมที่ ห ลากหลาย มี ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด� ำ เนิ น การ ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ บ่ ง
โครงสร้างภายในออกเป็น 4 ศูนย์ (ย่อย) ดังนี้

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
มีเป้าหมายเพื่อให้บริการวิชาการทางกฎหมายโดยการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
และสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือทางกฎหมาย

1

2

ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม

มี เ ป้ า หมายเพื่ อ เป็ น แหล่งให้ค�ำปรึก ษาและให้ก ารศึก ษาทางกฎหมาย
ทีป่ ระชาชนสามารถเชือ่ ถือ ไว้วางใจ และมีคณ
ุ ภาพ แก่ประชาชนผูม้ ปี ญ
ั หา
ทางกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ถึงปัญหาของการ
ใช้กฎหมายในความเป็นจริงและเพือ่ สร้างทักษะในการประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมาย

มีเป้าหมายเพื่อให้บริการหลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3

4

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม

ศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

มี เ ป้ า หมายเพื่ อ บริ ก ารข้ อ มู ล งานวิ จั ย และให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ ความ
เป็นธรรมในสังคม ด�ำเนินโครงการวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล�้ำ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาแก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากความ
ไม่เป็นธรรม ที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา

มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ส�ำหรับส่งเสริมความเข้าใจ และตระหนักถึง
ประโยชน์และความส�ำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาของคณะนิตศิ าสตร์ นอกชัน้ เรียน รวมถึง
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมาย และสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสหภาพยุโรป และประชาคม
อาเซียน

นอกจากการด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ ศูนย์วิจัย
และพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ร่วมด�ำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยด้วย
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ปี 2560

เงินรายได้
คณะ

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
(FM100) คณะการสื่อสารมวลชน

/

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

/

เงินรายได้
นอกมหาวิทยาลัย

1

โครงการผลิตรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน

2

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อแก้ไข ปีงบประมาณ 2560
ปัญหาที่ท�ำกิน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

3

โครงการ “สื่อกฎหมายเพื่อสังคม” Legal Infographic for Society ปี 2560
by law CMU

4

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ “Competition Law and 11 มกราคม พ.ศ. 2560
SMEs in Retail Business: Comparative Study on Thailand
Vietnam and Malaysia”

5

โครงการ “นิติ มช. สัญจร” ประจ�ำปี 2560

6

สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “บล็อกเชน (Blockchian): เทคโนโลยีใหม่เพือ่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

-

-

7

โครงการคาราวานคุ ้ ม ครองคน คุ ้ น ครองสิ ท ธิ สร้ า งวิ ถี ชี วิ ต 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
แห่งความเป็นธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-

-

8

โครงการเสวนาวิ ช าการ “สถานการณ์ ข องแรงงานย้ า ยถิ่ น ใน 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
แปลงปลูกดอกไม้ : ศึกษาพื้นที่อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้าม
ชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา

9

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�ำ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 25622565

ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม

10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของการเรียน 19 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
การสอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม

Asian Development Bank
IUCN Academy of
Environmental Law

11

บทน�ำสู่ “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” และการเก็บข้อมูลการละเมิด 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
(International Commission of
Jurists-ICJ)

/

12

จัดหารือและสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับประกอบร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....

ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแห่งชาติ (สกส.) - TSEO และ
บจก.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

-

13

สัมมนา เรื่อง ปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบสวน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อย่างไรถึงได้ใจประชาชน

ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย

/

14

โครงการอบรมกฎหมายป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตในภาครัฐ เขต5

/

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)

/
Finance

4 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

/

Research

/
-

/

Student Quality
Development

-

Foreign Affairs

6 กันยายน พ.ศ. 2560

-

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ ที่ด�ำเนินการโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

1

โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการท�ำงานของบุคลากร 27–28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ภาครัฐ”

2

โครงการ “ถ่ายทอดการอบรมของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ 22 พฤษภาคม –
บัณฑิตยสภา” ครั้งที่ 1
9 กันยายน พ.ศ. 2560

3

กิจกรรมประชาสั มพั นธ์ การฝึ กอบรมเกี่ ย วการสื บสวนสอบสวนโดย 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
น�ำความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของต�ำรวจแก่ ข้าราชการต�ำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนในสังกัด ภาค 5

งบประมาณ
เงินรายได้
คณะ

/
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

/

เงินรายได้
นอกมหาวิทยาลัย

Reward &
Credentials

ล�ำดับ

หน่วยงานที่มี
ความร่วมมือ

About
Faculty of Law

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

Education Quality
Assurance

ระยะเวลา

Human Resource Academic Service
Development

ชื่อโครงการ

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

ล�ำดับ

General
Administration

งบประมาณ

Education
Management

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ ทีด่ ำ� เนินการโดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

/
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โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ ทีด่ ำ� เนินการโดยศูนย์ศกึ ษาความเป็นธรรม
งบประมาณ
ล�ำดับ
1

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

เงินรายได้
เงินรายได้
คณะ
นอกมหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เรือ่ ง สิทธิของชุมชน 30 กันยายน 2559 –
ชาวกระเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษ ธันวาคม พ.ศ. 2560
ไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดิน
ท�ำกิน และที่อยู่อาศัยของชุมชนกระเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

2

โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสนับสนุนองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

/

3

งานส�ำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
โซน 1 โครงการส�ำรวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่

10 มกราคม พ.ศ. 2560

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

/

4

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะของกลุ่ม 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและประชากรข้ามชาติ
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

/

5

โครงการลดความเหลื่อมล�้ำ ผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

/

6

โครงการประชุ ม น� ำ เสนอการศึ ก ษาสิ ท ธิ ข องชุ ม ชนชาวกะเหรี่ ย ง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ปกาเกอญอ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

1 กันยายน พ.ศ. 2560 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

/

/

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ ที่ด�ำเนินการโดยศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน
งบประมาณ
ล�ำดับ
1

ชื่อโครงการ
โครงการเสวนา หัวข้อ The US.Separation of Power : Who
Holds the Trumps Card?

ระยะเวลา
5 เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
เชียงใหม่

เงินรายได้
คณะ

เงินรายได้
นอกมหาวิทยาลัย

/

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ ที่ด�ำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
งบประมาณ
ล�ำดับ
1

2

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

โครงการหลักสูตรอบรมผู้ช่วยนักกฎหมายส�ำหรับการ
ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอชายแดนไทย – พม่า

28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2560

องค์การ International Rescue
Committee (IRC) และมูลนิธิเพื่อ
สุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่ม
ชาติพันธุ์ (MAP Foundation)

/

โครงการอบรมผู้ช่วยนักกฎหมายส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน
ด้านกฎหมาย
พ.ศ. 2560

องค์การ International Rescue
Committee (IRC) และมูลนิธิเพื่อ
สุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่ม
ชาติพันธุ์ (MAP Foundation)

/
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เงินรายได้
คณะ

เงินรายได้
นอกมหาวิทยาลัย

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

บันทึกความร่วมมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระหว่าง
1. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ จังหวัดเชียงใหม่
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. โครงการหลวงแม่ทาเหนือ
5. คณะท�ำงานการแก้ปัญหาที่ดินที่ท�ำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ไม่ระบุ

2

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, INC. และ MAP FOUNDATION , THAILAND

2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3

ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรในแต่ละจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ไม่ระบุ

4

ความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- กระทรวงยุติธรรม
- ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ส�ำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)
- มูลนิธิชุมชนไท (มชท.)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสม.)

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง
1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทาลัยกรุงเทพ
5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
10. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
13. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
14. ส�ำนักงานกองทุนยุติธรรม

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

6

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการ
จ�ำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. กรมการปกครอง
3. จังหวัดเชียงใหม่
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.)

5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการที่ด�ำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมนานาชาติ หัวข้อ Competition Law and SMEs in Retail Business:
Comparative Study on Thailand Vietnam and Malaysia ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยเรื่อง “กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจ SMEs
ค้าปลีก: กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม” และเพือ่ สร้างเครือข่ายงานวิจยั ในระดับนานาชาติ โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย
วิสุทธิศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล ได้ด�ำเนินโครงการผลิตรายการวิทยุ
ตราชูคู่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นรายการสื่อสารสาระความรู้ทางกฎหมายผ่านสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 19.30 - 20.00 น. (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560) นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมย่อย อาทิ “ตราชูคู่ชาวบ้านสัญจร”
ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ฮี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ของโครงการได้ที่ Facebook Page: ตราชูคู่ชาวบ้าน (Voice of CMU LAW)

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย จัดโครงการ “นิติ มช. สัญจร ประจ�ำปี 2560” โดยจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ชมุ ชน
ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
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ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ร่วมกับโครงการยุติธรรม เพื่อแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดเสวนาวิชาการ
“สถานการณ์ของแรงงานย้ายถิ่นในแปลงปลูกดอกไม้ ศึกษาพื้นที่อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติ แลกเปลี่ยน
สถานการณ์ ปัญหา กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องในภาคเกษตรพื้นที่อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง LB1201
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Maintenance and
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Foreign Affairs
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Development

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ร่วมกับส�ำนักงานกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ พืน้ ที่ 3 จัดโครงการ “คาราวานคุม้ ครองคน คุ้มครองสิทธิ
สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม” เพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษาเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม เพื่อให้นักศึกษาแนะน�ำประชาชนที่มีฐานะยากจนได้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการขอค�ำปรึกษาทางกฎหมายซึง่
เป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้ประชาชนต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากความไม่รู้กฎหมาย วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง LB1201 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Human Resource Academic Service
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Research

Education Quality
Assurance

Finance

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด และบริษทั ทีเอชนิค จ�ำกัด ร่วมจัดสัมมนา
วิชาการในหัวข้อ “บล็อกเชน (Blockchain): เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ร่วมกับส�ำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม และสถาบันวิจัย
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย จัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นเพือ่ เป็นข้อมูลในการจัดท�ำ (ร่าง) แผนแม่บท การบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ร่วมกับ Asian Development Bank และIUCN Academy of Environmental Law จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอนวิชากฎหมายสิง่ แวดล้อม วันที่ 19–23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ด�ำเนินโครงการ “พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท�ำกิน อ�ำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่” อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 เพื่อช่วยชุมชนอ�ำเภอแม่แจ่มจัดการปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างที่ดินท�ำกินและเขตป่าสงวน ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายอาทิ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
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ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการปฎิรปู กฎหมาย คณะท�ำงานการปฎิรปู กระบวนการยุตธิ รรม ในคณะอนุกรรมการ
บูรณาการและขับเคลือ่ นการปฎิรปู ระบบและโครงสร้าง (อปป.) จัดสัมมนา เรือ่ ง “ปฎิรปู กระบวนการยุตธิ รรมและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างรอบด้าน ในประเด็นเกี่ยวกับ
การสอบสวน และจัดท�ำเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการปฎิรูประบบการสอบสวนในชั้นเจ้าพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นส�ำคัญ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
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ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ร่วมกับ International Commission of Jurists: ICJ จัดโครงการ บทน�ำสู่ “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” และ
การเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Introduction to Business and Human Rights & Basic Principles on Documenting Human Rights
Violations) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมถึงกลไกการติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชน วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการที่ด�ำเนินการโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การก�ำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการ
ทางกฎหมาย ได้จดั โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการ
ท�ำงานของบุคลากรภาครัฐ”
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การก�ำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการ
ทางกฎหมาย จัดโครงการอบรมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครั ฐ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตอบสนอง
แนวนโยบายรัฐในอันที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ รวมถึง
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกั บ องค์ ก รต่ า งๆ และได้ รั บ
ความอนุเคราะห์จากนายชิตชนก ชุมพล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐ ส�ำนักงาน ปปท.เขต 5 เปน็ วิทยากร วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชมุ 1 คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
ศูนย์ศกึ ษาความเป็นธรรม จัดโครงการประชุมน�ำเสนอการศึกษาสิทธิของ
ชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องจากการวิจัย เรื่อง
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชน
ชาวกะเหรี่ ย ง (ปกาเกอญอ) กั บ การด� ำ เนิ น เขตวั ฒ นธรรมพิ เ ศษ
ไร่หมุนเวียนในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีทดี่ นิ ท�ำกิน
และที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของชุ ม ชนกะเหรี่ ย งในพื้ น ที่ ป ่ า (ภาคเหนื อ ) ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย เป็นผู้แทนคณบดี
คณะนิ ติ ศ าสตร์ เข้ า ร่ ว มพิ ธีล งนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับกรมการ
ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ และมู ล นิ ธิเ ครื อ ข่ า ยสถานะบุ ค คล (คสบ) เรื่ อ ง
ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณี
การจ�ำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และการระงั บ ความเคลื่ อ นไหวทางทะเบี ย นราษฎร ในพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่

30

เงินราย
ได้คณะ

งานให้ค�ำปรึกษา
1

โครงการให้ค�ำปรึกษาแก่ประชาชน

ตลอดทั้งปี 2560

ทีว่ า่ การอ�ำเภอ 112 แห่งในเขตภาคเหนือ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือ

/

งานเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรม 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
เด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
15 และ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
19 เมษายน พ.ศ. 2560
18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1 และ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

/

3

โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 และ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์
25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

/

4

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

11 และ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

/

5

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2559 : การเผยแพร่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนเป็นภาษาท้องถิ่น (ก�ำเมือง)

เทศบาลต�ำบลยางเนิ้ง อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

/

6

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เนื่องในวันรพี ณ
ศาลแขวงเชียงใหม่

ศาลแขวงเชียงใหม่ และกระทรวงยุติธรรม

/

7

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชมุ ชน ประจ�ำปีการศึกษา 2560 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

/

8

โครงการอบรมการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายประจ�ำปีการศึกษา
2560

/

6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ศึกษาดูงาน
ต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการจัดกิจกรรมแก่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในศูนย์ฯแก่นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

/

10

ต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการจัดกิจกรรมแก่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในศูนย์ฯ แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/

11

โครงการศึกษาดูงาน และการท�ำงานในส่วนของการให้ค�ำปรึกษา
ทางกฎหมายและการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ณ ศูนย์ให้ค�ำ
ปรึกษาทางกฎหมาย

/

Reward &
Credentials

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs

9

9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

About
Faculty of Law
Finance

2

เงินรายได้
นอกมหาวิทยาลัย

Education Quality
Assurance

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

Research

ระยะเวลา

Human Resource Academic Service
Development

ชื่อโครงการ

Student Quality
Development

ล�ำดับ

General
Administration

งบประมาณ

Education
Management

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
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การให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
สรุปการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• จ�ำนวนการขอรับค�ำปรึกษาทางกฎหมาย 85 คดี โดยแบ่งเป็น
1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์		
33 คดี		
7. กฎหมายระหว่างประเทศ 		
9 คดี
2. กฎหมายอาญา 			
11 คดี		
8. กฎหมายแรงงาน 			
5 คดี
3. กฎหมายปกครอง 		
5 คดี		
9. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
7 คดี
4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- คดี		
10. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1 คดี
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1 คดี		
11. อื่นๆ 			
12 คดี
6. กฎหมายภาษีอากร 		
1 คดี			

เดือน

แพ่งและพาณิชย์

อาญา

ปกครอง

รัฐธรรมนูญ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ภาษีอากร

กฎหมายระหว่างประเทศ

แรงงาน

วิธีพิจารณาความแพ่ง

วิธีพิจารณาความอาญา

อื่นๆ

ประเภทของกฎหมายที่ให้ค�ำปรึกษา

มกราคม ( 9 คดี)

4

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

กุมภาพันธ์ (19 คดี)

6

-

-

-

-

-

8

1

3

-

1

มีนาคม (7 คดี)

2

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

เมษายน ( 5 คดี)

1

-

2

-

-

-

-

1

1

-

-

พฤษภาคม ( 6 คดี)

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิถุนายน ( 2 คดี)

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

กรกฎาคม (6 คดี)

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

3

สิงหาคม (5 คดี)

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

1

กันยายน (6 คดี)

2

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

ตุลาคม (6 คดี)

3

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

พฤศจิกายน (10 คดี)

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

ธันวาคม (5 คดี)

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

รวมทั้งหมด 85 คดี

33

11

5

-

1

1

9

5

7

1

12

รายงาน ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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Research

Education Quality
Assurance

Finance

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
ณ ศูนย์ฝกึ อบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน, ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Education
Management

General
Administration

About
Faculty of Law

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย

Student Quality
Development

Human Resource Academic Service
Development

ให้ความรูก้ ฎหมายแก่นกั ศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 กันยายน – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Reward &
Credentials

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ วันที่ 11 และ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงการคลินกิ กฎหมายสัญจร ครัง้ ที่ 1/2559 : การเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายแก่ชมุ ชนเป็นภาษาท้องถิน่ (ก�ำเมือง)
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ เทศบาลต�ำบลยางเนิ้ง อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

33

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เนื่องในวันรพี ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ วันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการศึกษาดูงาน และการท�ำงานในส่วนของการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายและการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ไอบิสสไตล์ เชียงใหม่

โครงการอบรมการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ไอบิสสไตล์ เชียงใหม่
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About
Faculty of Law
Education
Management

อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร
วิทยากร
- โครงการหลักสูตรอบรมผูช้ ว่ ยนักกฎหมายส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอชายแดนไทย - พม่า วันที่ 28 พฤษภาคม – 3
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การ International Rescue Committee (IRC) และมูลนิธเิ พือ่ สุขภาพ
และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)

General
Administration

คณาจารย์ ที่ได้รับเชิญเป็น วิทยากร คณะกรรมการแก่หน่วยงานภายนอก
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Research
Reward &
Credentials

อาจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
วิทยากร
- โครงการเสวนาวิชาการ “สถานการณ์ของแรงงานย้ายถิ่นในแปลงปลูกดอกไม้ : ศึกษาพื้นที่อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มีนาคม
พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
- บรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Stateless people แก่แพทย์ประจ�ำบ้านและอาจารย์ของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว วันที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการกลั่นกรองรายได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะท�ำงานจัดท�ำร่าง มคอ 1 ของส�ำนักงานปฎิรูปกฎหมาย
- คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้

Human Resource Academic Service
Development

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
วิทยากร
- บรรยายเกีย่ วกับวินยั นักศึกษาทีค่ วรทราบให้กบั นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะอตุ สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ “วินยั นักศึกษา” แก่นกั ศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง ตอนที่ 1 สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกรรมการ
- กรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- กรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Student Quality
Development

อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
วิทยากร
- ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “วิจัยก้าวไกล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง Regulatory
Framework หรือแนวทาง/กฎหมายที่ควบคุมสื่อ

Education Quality
Assurance

Finance

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
วิทยากร
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี จัดโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
- กฎหมายไทยที่ต้องรู้ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล

- โครงการหลักสูตรอบรมผู้ช่วยนักกฎหมายส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในพื้นที่อ�ำเภอชายแดนไทย
- พม่า วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การ International Rescue Committee
(IRC) และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)
- อบรมหัวข้อ “คนข้ามแดน” ในโครงการอบรมการวิจัยนิติสังคมศาสตร์ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บทบาทของภาคประชาสังคมกับการค้นหาคนและการยอมรับตัวบุคคล วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
- บรรยายความรู้ในการพัฒนาสถานะบุคคลของแรงงานข้ามชาติ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดย MAP Foundation
- โครงการสัมมนาวิชาการ “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- อบรมให้ความรู้ “การบังคับใช้มาตรา 38 วรรคสองฯ เพื่อแก้ปัญหาคนไร้รัฐในเขตอ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง” วันที่ 13 สิงหาคม – 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 จัดโดย Adventist Development and Relief Agency Thailand (ADRA Thailand)
คณะกรรมการ
- คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการ “การวิจัยในคน” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
วิทยากร
- ผู้ด�ำเนินรายงานในการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “บล็อกเชน (Blockchian): เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษทั เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่
- บรรยาย “The forthcoming Cyber Security Act of Thailand: Critiques and prospects.” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดโดย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ล�ำปาง
คณะกรรมการ
- คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมือง
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
วิทยากร
- การประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กลไกทางกฎหมายในการฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม และการชดใช้เยียวยาให้แก่ผเู้ สียหาย” ภายใต้โครงการ นิติ มช.สัญจร
ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ด�ำเนินรายการเสวนา เรื่อง ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับความปรองดองในสังคมไทย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 จัดโดย
คณะท�ำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลีย่ นผ่าน (TJ Thailand), คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทีย่ งคืน
- โครงการอบรม “การวิจยั กฎหมายทางสังคมศาสตร์: คนข้ามรัฐ ครอบครัวข้ามยุค ทรัพยากรข้ามแดน” วันที่ 7 – 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Asian Development Bank (ADB) และ IUCN Academy of Environmental Law
- เสวนา เรือ่ ง “กฎหมายช้างไทยในทิศทางของการอนุรกั ษ์ชา้ ง” ในการประชุมช้างแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 (The National Elephant Symposium
2017) วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จัดโดยฝ่ายอนุรกั ษ์และบริบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การเสวนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให
- “กลไกทางกฎหมายในการฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมและการชดใช้เยียวยาให้ผเู้ สียหาย” วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จัดโดยมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร์

36

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
วิทยากร
- ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรน�้ำโดยชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน” วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
จัดโดย คณะท�ำงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุ่มน�้ำแม่แรม แม่สา
- โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ “คอร์รปั ชัน่ ...หายนะประเทศไทย” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น (ปท.)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
วิทยากร
- โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรือ่ ง “การปฏิรปู ท้องถิน่ ไทย : รูปแบบ หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ” ครัง้ ที่ 3 ภาคเหนือตอนบน วันที่ 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย จาก พรบ. การประมง พ.ศ.2558 และ ผลกระทบจาก IUU ภายใต้โครงการ นิติ มช.สัญจร
ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ของส�ำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ของส�ำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒริ า่ งหลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ธุรกิจพาณิชย์นาวี และโลจิสติกส์) ของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการอ่าน พิจารณาบทความ วารสารเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
- คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
- รองประธานกรรมการด�ำเนินงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด
อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
วิทยากร
- บรรยาย Emerging Model of Competition Law วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- คณะที่ปรึกษาในโครงการจัดท�ำหนังสือ Thailand Tourism Stories ปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1 กันยายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

อาจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
วิทยากร
- บรรยายพิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ) อาหารสมองคนเมือง 2560 เทอมต้น ตอน เมือง 24 ชม. [The City 24H] วันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

Reward &
Credentials

อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
วิทยากร
- ให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย จาก พรบ. การประมง พ.ศ.2558 และ ผลกระทบจาก IUUภายใต้โครงการ นิติ มช.สัญจร
ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Asian Development Bank (ADB) และ IUCN Academy of Environmental Law
- เผยแพร่ข้อมูลวิจัยวิชาการในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการงานวิจัย เรื่อง กลไกของกฎหมายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการการชดใช้เยียวยา
ให้ผู้เสียหาย วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จัดโดยมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์

- ให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย จาก พรบ. การประมง พ.ศ.2558 และ ผลกระทบจาก IUU ภายใต้โครงการ นิติ มช.สัญจร
ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับพื้นที่ วันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดย ส�ำนักส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- อภิปราย หัวข้อ “Together … We are Stronger : CMU and Umong Collaboration for Creating Citizens to Strengthen Local
Community Manament” วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย โครงการจัดตัง้ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สงั คม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผูด้ ำ� เนินรายการ การสัมมนาเรือ่ ง ปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและคณะท�ำงานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใน
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงการ (อบป.)
- โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท�ำกิน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เสวนาหัวข้อ “แนวทางการปฏิรูปป่าไม้ไทยเพื่อการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายธรรมภิบาลและการค้า” วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จัดโดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
คณะกรรมการ
- คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
- คณะท�ำงานปฏิรูปการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
- คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดท�ำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�ำเป็น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- คณะกรรมการมูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืน
- คณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทคัดย่อและ Panel proposal การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา
- คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์
- คณะกรรมการองค์การจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
- คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
- คณะกรรมการจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ ชาวล้านนาไทย ตราบนิรันดร์“ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต
วิทยากร
- บรรยาย หัวข้อ “ประสบการณ์ในการบริหารงาน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขในการบริหารงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษา
เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560
จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- บรรยายในกระบวนวิชา 050106 ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า “ธรรมชาติ ความหมาย และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดของ
สังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยาย “ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน : การเคลื่อนย้ายแรงงานและกฎหมายแรงงานในอาเซียน” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้สังเกตุการอิสระ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (โครงการจัดหาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับธุรกิจ (รชธ)
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รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
วิทยากร
- วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒริ ว่ มวิพากษ์บทความ ในกิจกรรมสัปดาห์สทิ ธิมนุษยชน ครัง้ ที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- เสวนา เรือ่ ง ความเป็นธรรมในระยะเปลีย่ นผ่านกับความปรองดองในสังคมไทย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะท�ำงานประเทศไทย
ว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (TJ Thailand) , คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- โครงการหลักสูตรอบรมผูช้ ว่ ยนักกฎหมายส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอชายแดนไทย – พม่า วันที่ 28 พฤษภาคม – 3
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การ International Rescue Committee (IRC) และมูลนิธเิ พือ่ สุขภาพ
และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)
- โครงการอบรม “การวิจยั กฎหมายทางสังคมศาสตร์: คนข้ามรัฐ ครอบครัวข้ามยุค ทรัพยากรข้ามแดน” วันที่ 7 – 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การวิจัยกฎหมายและสิทธิมนุษยชน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
- รัฐธรรมนูญบนเส้นทางความเปลี่ยนแปลง วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Cuture & Religion
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อาจารย์สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
วิทยากร
- การประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กลไกทางกฎหมายในการฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม และการชดใช้เยียวยาให้แก่ผเู้ สียหาย” ภายใต้โครงการ นิติ มช.สัญจร
ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการท�ำงานของบุคลากรภาครัฐ” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ
ทางกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ “วิสามัญฆาตกรรม License to Kill?” ความร่วมมือของ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดโดยศูนย์ศกึ ษาชาติพนั ธุแ์ ละการพัฒนา
คณะสังคมศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการ “นิติ มช.สัญจร ณ จังหวัดสมุทรสาคร ประจ�ำปี 2560” (ครัง้ ที่ 3) วันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ
ทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการหลักสูตรอบรมผูช้ ว่ ยนักกฎหมายส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอชายแดนไทย – พม่า ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การ International Rescue Committee (IRC) และมูลนิธเิ พือ่ สุขภาพ
และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)
- ให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย จาก พรบ. การประมง พ.ศ.2558 และ ผลกระทบจาก IUU ภายใต้โครงการ นิติ มช.สัญจร
ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายเรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการท�ำคดียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดย
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์
- อบรมความรู้และทักษะส�ำหรับผู้ช่วยทนายความ วันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การ
International Rescue Committee (IRC) และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)

Reward &
Credentials

อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
วิทยากร
- บรรยายหัวข้อ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้สูงวัย ให้ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
และ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์
- บรรยายโครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจ�ำปี 2560 “การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวติ เมือ่ วัยเกษียณ” รุน่ ที่ 3/2560
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์
- บรรยายโครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2560 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- ประธานกรรมการด�ำเนินงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด

คณะกรรมการ
- กรรมการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 2558 – 2562
- คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนคนข้ามเพศ สภากาชาดไทย 2560
- ที่ปรึกษาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษา ส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
วิทยากร
- โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย ส�ำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดล�ำพูน
คณะกรรมการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
อาจารย์สุธาสินี สุภา
วิทยากร
- โครงการเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน อบรมและประเมินผลการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษาทุกคนในชัน้ ปีที่ 3-4 ในวิชา GE หลัก วันที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทย์ ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองช้างและสัตว์ป่า
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560” จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
วิทยากร
- ระบบกฎหมายของประเทศเวียดนามเเละผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนที่ได้รับความเสียหาย จาก พรบ. การประมง พ.ศ. 2558 และ ผลกระทบจาก IUU
ภายใต้โครงการ นิติ มช.สัญจร ณ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อาจารย์ชญามณี พิริยะวณิชย์
- สัมมนาคณะนติ ศิ าสตร์ ประจำ� ปี 2560 ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำ� ปีงบประมาณ 2561-2564 และพจิ ารณา (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
- ADR Week seminar on “The Global Mediation Forum” วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร
- สัมมนาคณะนติ ศิ าสตร์ ประจำ� ปี 2560 ครัง้ ที่ 1 เรอื่ ง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำ� ปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจำ� ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชยี งใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

41

Finance
Education Quality
Assurance
Research
Human Resource Academic Service
Development

อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

Student Quality
Development

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่

Foreign Affairs

อาจารย์Susan Jean Billstrom
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- Natural law, criminalization and extraterritorial jurisdiction in Thailand and China: A comparative law perspective.
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 Beihang University in Beijing

Reward &
Credentials

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
อาจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
- Workshop on Paralegal Programmes and Documentation of Legal Identity in London วันที่ 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สหราชอาณาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- ความสุขจากการท�ำงาน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
- 2nd Regional Roundtable of Asian Environment Law Champions in Cebu วันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์
- 15th Annual IUCNAEL Colloquium in Cebu วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
อาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
- สัมมนาวิชาการเรื่อง”จริยธรรมในการท�ำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรม QA สัญจร ประจ�ำปี 2560 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมระดมความคิดเห็น หัวข้อ Smart Chiang Mai - Health City วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน กฎหมายสิง่ แวดล้อม (Developing Environmental Law Champions: In-County
Train-the-Trainers Program) วันที่ 19 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
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อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
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อาจารย์สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
- อบรม ADB Regional Capaeity Development Teechnical Assistance Strengthening Capacity for Environmental Law in Asia-Pacific:
Developing Environmental Law Champions “Train-the Teacrchers Program” วันที่ 19 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- อบรม บทน�ำ “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” และการเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน วันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Human Resource Academic Service
Development

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการถักทอภาคีเพื่ออนาคต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
กรุงเทพมหานคร
- สัมมนาเรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- เข้าร่วมเวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย; สถานะและก้าวต่อไป” วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร

Student Quality
Development

อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
- อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen วันที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของการจัดการศึกษาทางกฎหมายภายใต้บริบทอาเซียน” วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดอุบลราชธานี

Foreign Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน
พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

- Chiang Mai World Heritage Initative Project: Public Hearing 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้าง
แผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกเชียงใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมปฏิบัติการ Workshop: A city candidate for the World Heritage ภายใต้โครงการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนา
พื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร Chula Mini MBA รุ่นที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือและต�ำราเพื่อเสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง “แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร
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รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสุขจากการท�ำงาน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงใหม่
- เข้าร่วมเสวนาในกิจกรรม Road Show 50 ปี FM 100 มช. วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์สุธาสินี สุภา
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
- อบรม Work Process Design วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน
พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการจัดท�ำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
(CMU-EdPEx) หมวด 2” วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA)” วันที่ 13 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
- สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2560 วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการสัมมนาเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
- เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- Conference peer review for 6th Annual Burapha University International Conference 2017 วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดชลบุรี
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นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี
- ศึกษาดูงาน 5 ส. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการ QA Family o2 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการ QA Family 02 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมชีแ้ จงการเก็บข้อมูล เพือ่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมระบบ CHE-QA Online วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการ QA Family 02 ครั้งที่ 4 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำงบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาและ
แก้ไขปญหาพื้นที่ (Area-base) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรม CMU e-Document วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- โครงการ QA Family O2 ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ความสุขจากการท�ำงาน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA)” วันที่ 13 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
กรุงเทพมหานคร
- โครงการ QA Family 02 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่

Foreign Affairs

นางสาวคิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

นายกฤษณ ศิริ
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร(Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

Reward &
Credentials

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวจุฬาลักษณ์ น้อยเงิน
- การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายกับการควบคุมคุณภาพทางการเงิน วันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
นางฐิติมา อัครจินดา
- โครงการ QA Family O2 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ�ำปี 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรม Work Process Design วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมชีแ้ จงการเก็บข้อมูล เพือ่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุม QA สัญจร วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมระบบ CHE-QA Online วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- CMU-EdPEx : CMU Moves Forward ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการ QA Family O2 ครั้งที่ 4 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมสภาสัญจร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำงบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area-based) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรม CMU e-document วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- ประชุม QA Family O2 ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมการเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- พัฒนางานประจ�ำน�ำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน
พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร
- ความสุขจากการท�ำงาน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA)” วันที่ 13 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
กรุงเทพมหานคร
- ประชุมสัมมนา เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวทางการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีและการจัดท�ำงบประมาณ
แบบบูรณาการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการ QA Family O2 ครั้งที่ 6 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560-2564 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
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นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
- โครงการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมส์ทางเลือก – ทางรอด พลังการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่

47

About
Faculty of Law
General
Administration
Education
Management
Finance
Education Quality
Assurance
Research
Human Resource Academic Service
Development
Student Quality
Development
Foreign Affairs

นายประธาน สันทิศ
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

นายทินกฤต นุตวงษ์
- ฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การเข้าถึงฐานข้อมูลการวิจัยทางกฎหมาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการอบรม Work Process design วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- แนวทางการขอทุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายชุมชน สังคม วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ นิติศาสตร์ยุคใหม่ห่างไกล MSDs วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการอบรมการใช้โปรแกรมขอรับทุนน�ำเสนอผลงานต่างประเทศ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 (ภาคเหนือ) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ThaiJo2 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพการท�ำวิจัยกับ Elsevier” วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
- อบรมการกรอกภาระงานออนไลน์ในระบบ CMU MIS 30 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

Reward &
Credentials

นางสาวภัคพัสธร การสมดี
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมการใช้ E-document วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการสัมมนาเรื่อง “การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมน�ำลูกช้างสู่สังคม” วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการอบรมการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การประชุมระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- A&A Solutionday Live 2017 “Hyper-Converged Infrastructure” วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นมาตรฐานสากล ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- AskMe’s Best IT Solution #5 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
- อบรมการกรอกภาระงานออนไลน์ในระบบ CMU MIS วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรม Work Process Design วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
นายพันธ์นริศร์ เธียรธนาการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
นางสาวภัทราภรณ์ ทอศิริชูชัย
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
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นางวรันธร วังเวียง
- ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สภาสัญจร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- เข้าร่วมอบรมการจัดท�ำระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย (CMU LAW) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร(Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรม CMU e-document วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

Reward &
Credentials

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
- ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมสรุปผลงานและประเมินผลการด�ำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือฯ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับบทบาทส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม” วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกลMSDs วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชมุ รับฟังและให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ� ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาสู่การเป็นนักจัดการอาสาสมัครมืออาชีพ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการลูกช้าง ลูกฉัน วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ CMU e-document วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- สัมมนาทดสอบระบบการกรอกคะแนนกยศ. 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมน�ำลูกช้างสู่สังคม วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการ Sensitivity group โดยภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อก�ำหนดกรอบระดับต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ส�ำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- แนวทางการจัดการความรูส้ ำ� หรับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การอบรมงานแนะแนว วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมชี้แจงพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบัณฑิตไทยไม่โกงตอนที่ 1 สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่

- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- อบรมการเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ความสุขจากการท�ำงาน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนา เรือ่ ง “แนวทางการจัดการความรูส้ ำ� หรับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ร่วมรับฟังการประชุมชีแ้ จงและท�ำความเข้าใจในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมเกี่ยวกับการพัสดุของคณะนิติศาสตร์ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมเชิงปฎิบัติการ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการแต่งกายเครื่องราชให้ผู้บริหาร วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
- Newton Information Day วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การสื่อสารในภาวะวิกฤติ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- QA Show & Share วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรม E-document วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- อบรมการเตรียมความพร้อมกรณีภัยภิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- CMU-KM Day ประจ�ำปี 2560 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมเตรียมพร้อมการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนงานบูรณาการ) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาเรื่อง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมโครงการ Routine to research วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ส�ำหรับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาเรื่อง การปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์และการจัดท�ำ Branding วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมและชี้แจงและท�ำความเข้าใจในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การระดมข้อชี้แนะต่อการพัฒนา “ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference of the NIDA Law for Development วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่
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นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ
- ชี้แจงข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ก�ำหนดการกิจกรรม QA สัญจร วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรม QA Show & Share วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมชีแ้ จงกรอบการวิจยั ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร Photoshop กราฟฟิกเพื่อการจัดท�ำโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- กิจกรรมสานสัมพันธ์งานพัฒนาหลักสูตร โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ส�ำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมโปรแกรมรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การก�ำหนดต�ำแหน่ง และการจัดท�ำช�ำนาญการของบุคลากร วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- แนวทางการจัดการความรู้ส�ำหรับการพัฒนางานของบุคลากร วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ประชุมใช้โปรแกรมรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่

Foreign Affairs

นายสวัสดิ์ กุระนัย
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

นางศรัณย์ธร มีบุญ
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรม E-document วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
- แนวทางการจัดการความรู้ส�ำหรับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่

Reward &
Credentials

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรม E-document วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่

นายโสภาค พิชวงค์
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 และ พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบตั กิ าร(Action Plan) และ ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สัมมนาคณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีงบประมาณ 2561-2564 แผนปฏิบตั กิ าร (ACTION PLAN)
และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบี่
นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา
- การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนงาน วันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นิติศาสตร์ยุคใหม่ ห่างไกล MSDs” วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- สภาพนักงานสัญจร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการจัดท�ำบัตรเติมน�้ำมันรถราชการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนภายในหน่วยงาน ส�ำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Healthy University มหาวิทยาลัยสุขภาพ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 29-30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
- ชี้แจงและท�ำความเข้าใจในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่
- การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
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ในปีปฎิทิน 2560 หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งสิ้น 32 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการบทเพลงคณะนิติศาสตร์ (จัดภายใต้โครงการการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก SO-U-L GOOD (SOCIAL GOOD - UNIVERSITY
GOOD - LAWYER GOOD) ปี 3 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สตูดิโอ เฟสเทอร์ ทีม และ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขัน PSU Moot Court Academy 2017 วันที่ 11 – 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเอนกประสงค์
อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม ศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างกฎหมายระดับภาคพืน้ เอเชีย ภายใต้หวั ข้อ INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(IPRS) วันที่ 14 - 22 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
4. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
(โครงการ PSU MOOT COURT ACADEMY 2017) วันที่ 22 – 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5. โครงการบาสเก็ตบอลสัมพันธ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงยิมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2559
7. โครงการเปิดโลกนิตศิ าสตร์ : เส้นทางสูว่ ชิ าชีพทนายความ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารเรียนและบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. สนับสนุนนักศึกษาร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ�ำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
9. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียน
และบริหารคณะนิติศาสตร์
10. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเมล็ดพันธุเ์ ติบโตสูไ่ ร่หมุนเวียนรุน่ ที่ 2 วันที่ 7 – 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ชุมชนบ้านแม่หยอด ต�ำบลแม่ศึก อ�ำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
11. โครงการเมล็ดพัน(ธุ์)เสียงปี 4 (จัดภายใต้โครงการการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก SO-U-L GOOD (SOCIAL GOOD - UNIVERSITY
GOOD - LAWYER GOOD) ปี 3) เดือนพฤษภาคม 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดโรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคเหนือ อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
12. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 – 5 มิถุนานยน พ.ศ. 2560 ณ รอยัลพลา คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดระยอง
13. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการงานวิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร
14. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชมุ ศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างกฎหมายระดบั ภาคพืน้ เอเชีย ภายใต้หวั ข้อ LAW AND JUSTICE วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
15. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนูญ ครบ 111 ปี วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
16. น�ำสโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม”ดอยสวยด้วยพฤกษา” ปลูกต้นไม้ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วังบัวบาน อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

กิจกรรมส�ำหรับนักศึกษา

Education
Management

General
Administration

About
Faculty of Law

Student Quality Development
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

53

17. โครงการผูบ้ ริหารพบผูป้ กครองนักศึกษาใหม่คณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจ�ำปี 2560 วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหาร
คณะนิติศาสตร์ และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. โครงการสอนน้องเตรียมสอบ CMU – EPRO ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม ศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างกฎหมายระดับภาคพืน้ เอเชีย ภายใต้ประเด็นการค้ามนุษย์ การก่อการร้าย ปัญหา
ยาเสพติด และคอร์รัปชั่น วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์
21. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. น�ำตัวแทนสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์รว่ มประกอบพิธบี ำ� เพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนือ่ งในวันรพี ประจ�ำปี 2560 วันที่ 7 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ณ พระอนุสาวรียพ์ ระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่
23. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน เนื่องในวันร�ำลึกพระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย ประจ�ำปี 2560 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี (รอบคัดเลือก) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมคุ้มภูค�ำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25. พิธไี หว้ครูและเชิดชูนกั ศึกษาผูท้ ำ� คุณประโยชน์ คณะนิตศิ าสตร์ ประจ�ำปี 2560 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางกฎหมายระดับภาคพื้นเอเชีย ภายใต้หัวข้อ UBIQUITOUS LEGAL ISSUE IN
THE PRESENT SOCIETY วันที่ 18 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
27. สนับสนุนนักศึกษาเขา้ ร่วมโครงการฑูตเยาวชนศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ในเดอื นสิงหาคม 2560 ณ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ กลาง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร
28. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนักกฎหมายวิถไี ทย วิถธี รรม ประจ�ำปี 2560 วันที่ 1 – 3 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
29. โครงการส�ำรวจพืน้ ทีจ่ ดั โครงการ รอ(LAW)อาสา พัฒนาชนบท วันที่ 11 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านพุย และโรงเรียนปางหินฝน
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
30. โครงการเปิดประตูค้นฟ้าคว้าดาว 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31. โครงการสร้างเสริมความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
32. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางกฎหมายระดับภาคพื้นเอเชีย ภายใต้หัวข้อ INTEGRATION AND COOPERATION OF ASIAN’S MARITIME LAW ENFORCEMENT ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมขึ้นทั้งสิ้น 22 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการกีฬาสัมพันธ์ศิษย์เก่า (ฟุตบอล) คณะนิติศาสตร์ วันที่ 18 – 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ สนามหญ้าเทียมหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการกีฬาสัมพันธ์สี่ชั้นปี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงยิมกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โครงการมช.น้อมร�ำลึก ส�ำนึกองค์ภูมิพล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. โครงการ สัมมนากลุ่มกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง LB 1201 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ และ
วันที่ 19 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ อุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย น�้ำตกหมอกฟ้า อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการพี่ติวน้อง ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม - 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนและบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. โครงการ Legal Roundtable Discussion วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
7. โครงการสัปดาห์วิชาการ วันที่ 9 และ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
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1. โครงการต้อนรับบัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะนิตศิ าสตร์กลับบ้าน ประจ�ำปี 2560 วันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนและบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โครงการสัมมนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (สัญจร) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ เทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง
3. จัดประชุมตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียน
และบริหารคณะนิติศาสตร์
4. โครงการศิษย์เก่าคืนถิน่ ลูกช้างขึน้ ดอย ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมคุม้ ภูคำ� เชียงใหม่

Human Resource Academic Service
Development

กิจกรรมเพื่อศิษย์เก่า

Student Quality
Development

8. โครงการประเพณีรับน้องรถไฟ คณะนิติศาสตร์ วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานีรถไฟหัวล�ำโพง กรุงเทพมหานคร, สถานีรถไฟ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. โครงการแรกพบน้องใหม่นิติศาสตร์และส่งเสริมการเสียสละเพื่อส่วนรวม ประจ�ำปีการศึกษา 2560 (FIRSTDATE) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
10. โครงการพิธีไหว้ครู วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ วันที่ 15 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. โครงการทูตกิจกรรมแห่งคณะนิติศาสตร์ (Law Ambassador) 2560 วันที่ 1 สิงหาคม - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. โครงการ ALSA ORIENTATION DAY: แรกพบสบตา วันที่ 9 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. โครงการ ALSA OPEN HOUSE AND HOW TO & COVER LETTER : เปิดประตูค้นฟ้าคว้าดาว ครั้งที่ 2 วันที่ 6 – 13 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15. โครงการประเพณีนักศึกษาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร
16. โครงการขันโตก : ลานนาสร้างสรรค์รับขวัญน้องใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. โครงการสอนน้องเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย วันที่ 11 - 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. โครงการพีต่ วิ น้อง ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 กันยายน – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. โครงการบาสสัมพันธ์สิงห์ขาว-ตราชูเกมส์ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20. โครงการค่ายนักกฎหมาย ครั้งที่ 1 วันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21. โครงการสานสัมพันธ์ 5 คณะสงั คม วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะนติ ศิ าสตร์ และลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. โครงการ รอ (law) อาสา พัฒนาชนบท ในวันที่ 14 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจ�ำปี 2560

พิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ท�ำคุณประโยชน์ คณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560
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โครงการขันโตก : ลานนาสร้างสรรค์รับขวัญน้องใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2560
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โครงการประเพณีนักศึกษาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ
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โครงการ รอ (law) อาสา พัฒนาชนบท

โครงการศิษย์เก่าคืนถิ่น ลูกช้างขึ้นดอย ประจ�ำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560
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8
14

145,000.- บาท
39,500.- บาท

19

57,000.- บาท

48

144,000.- บาท

ทุนการศึกษากองทุนครอบครัวอ�ำพันธ์ยุทธ์
ทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ�ำปีการศึกษา 2560

5
4
2

40,000.- บาท
80,000.- บาท
40,000.- บาท
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*หมายเหตุ: ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส�ำหรับนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจ�ำปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 4 ทุน ได้รับการยกเว้น
ค่าลงทะเบียนการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน
เดือนละ 2,200 บาท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ทุนช่วยงานอาจารย์/ส�ำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ทุนช่วยงานอาจารย์/ส�ำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ทุนการศึกษารางวัลทุนเรียนดี
ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน จากหน่วยงานภายนอก

งบประมาณเงินรายได้
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Research

ประเภททุนการศึกษา
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ในปีการศึกษา 2560 คณะนิตศิ าสตร์ ได้จดั สรรทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา ดังนี้
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ทุนการศึกษา
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วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ล�ำดับ

หน่วยงาน

ประเทศ

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

1

Faculty of Law of Ho chi minh city

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

-

2

Faculty of Law and Political Science,
the National University of Laos

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

30 เมษายน พ.ศ. 2558

29 เมษายน พ.ศ. 2563

3

School of Law, University of New
England

ออสเตรเลีย

17 มีนาคม พ.ศ. 2560

16 มีนาคม พ.ศ. 2565

4

Institute of South East Asian Affairs
(ISEAA)

ไทย

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

5

National University of Malaysia
(University of Kebangsaan Malaysia)
(UKM)

มาเลเซีย

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

6

College of Social Sciences National
Cheng Kung University (NCKU)

สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ไต้หวัน)

12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

7

Faculty of Health and Social Studies,
University of South Bohemia

สาธารณรัฐเชค

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

8

Erasmus+ Programme
Key Action 1
– Mobility for learners and staff –
Higher Education Student and Staff
Mobility Inter-institutional agreement
2017-2019 between institutions from
programme and partner countries
(Faculty of Health and Social Studies,
University of South Bohemia)

สาธารณรัฐเชค

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ล�ำดับ

ชื่ออาคันตุกะ / หน่วยงาน

ประเทศ

วันที่ด�ำเนินงาน

1

Institute of South East Asian Affairs (ISEAA)

ประเทศไทย

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

2

สหพันธรัฐมาเลเซีย

23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

3

National University of Malaysia (University of Kebangsaan Malaysia) (UKM)
Law School of Sichuan University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4

Beihang University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

5- 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

5

Mountain Societies Research Insitute (MSRI), University of
Central Asia

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

18 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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วันที่ด�ำเนินงาน

1

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Competition Law and SMEs in
Retail Business: Comparative Study on Thailand Vietnam and
Malaysia”
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- ส�ำนักงานส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- School of Law, University of South Australia
- Faculty of Law, UNSW
- The University of Sydney Business School
- Perdana University, Malaysia
- Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
- Friedrich Nauman Foundation

ออสเตรเลีย,
มาเลเซีย, กัมพูชา, ไทย

11 มกราคม พ.ศ. 2560

2

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติ เรื่อง “SMEs & Competition Law
Observations from Asia and Australia”
- Prof.Andrew Terry, The University of Sydney Business School
- Prof.Michael Schaper, Australian Competition and Consumer
Commission

ออสเตรเลีย

12 มกราคม พ.ศ. 2560

3

Prof. Peter Duff, Aberdeen University

สหราชอาณาจักร

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

4

Assoc.Prof. Dr. Prabhakar Singh, OP Jindal Global University

สาธารณรัฐอินเดีย

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

5

Mr.Faisal Daudpota, Daudpota international

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

6

คณาจารย์และบุคลากร จ�ำนวน 5 ราย, วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

11 กันยายน พ.ศ. 2560

7

Prof.Robin Hui Huang, Chinese University of Hong Kong

8

Prof.Yue-Dian Hsu และ Prof.Chun-Li Tsai, College of Social Sciences,
National Cheng Kung University

สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ไต้หวัน)

12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

9

Mr.Gilles Gagne Assoc.Prof.Gilles Gagne, Department of Sociology,
Faculty of Social Sciences, Laval University

แคนาดา

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

10

Prof. Richard Jones, School of Law, Edinburgh University

About
Faculty of Law

ชื่ออาคันตุกะ / หน่วยงาน

Human Resource Academic Service
Development
Student Quality
Development
Foreign Affairs

7 – 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

สหราชอาณาจักร

5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Reward &
Credentials

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ฮ่องกง)

Research

Education Quality
Assurance

Finance

Education
Management

ล�ำดับ

General
Administration

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Outbound Students)
รายละเอียดกิจกรรม/
ชื่อโครงการ

ล�ำดับ
1
2

Asian Law Students’ Association Conference Indonesia
2017 on “Intellectual Property Rights (IPRs)” at Bandung,
Indonesia
Temasek Foundation International-Specialists’ Community
Action and Leadership Exchange Program (TF SCALE)
2017

3

Ecosperity Young Leaders Dialogue (YLD) 2017

4

CMU-UNE Visiting Students Scholarship 2017

5

Shanghai Summer School 2017

6

Asian Law Students’ Association Conference on “Law and
Justice” at Taipei, Taiwan

7

YCU Summer Program in Service Science 2017

8

Asian Law Students’ Association Forum Singapore 2017
on “Human Trafficking, Terrorism, Illegal Narcotics, and
Corruption” at Singapore
The 1st UUM-CMU-USM International Student Conference
(1st UCUC)
Asian Law Students’ Association Japan Study Trip 2017 on
“Ubiquitous Legal Issue in the Present Soceity” at Tokyo,
Japan (ด�ำเนินการผ่านงานกิจการนักศึกษา)
ASEAN University Network – ASEAN Credit Transfer
System (AUN-ACTS)
Asian Law Students’ Association Study Trip 201: Experience the Grace, Acquire the Harmony on “Integration and
Cooperation of Asian’s Maritime Law Enforcement”

9
10
11
12

62

ชื่อชาวต่างชาติ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวน
(คน)

- Alsa Indonesia
(โดยงานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา)
- สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
- Ngee Ann Polytechnic,
Singapore
- Singapore Technologies
Endowment Programme
(STEP), Singapore
- Centre for Business
Sustainability at Nanyang
Business School (CBS @
NBS), Singapore
– Temasak Foundation,
Singapore
1. School of Law,
University of New
England, Australia
2. Armidale Court House,
Australia
3. Clifton Legal, Australia
4. Moin & Associate
Lawyers, Australia
Shanghai International
Studies University,
Shanghai, PR.China
- Alsa Taiwan
(โดยงานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา)
Yokohama City University,
Japan
- Alsa Singapore
(โดยงานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา)
Universiti Utara Malaysia
(UUM), Malaysia
- Alsa Japan
(โดยงานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา)
University of Malaya,
Malaysia
- Alsa Indonesia
(โดยงานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา)

7

14 – 22 มกราคม
พ.ศ. 2560

1

20 พฤษภาคม –
25 มิถุนายน
พ.ศ. 2560

2

3 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

5

20 มิถุนายน – 11 สิงหาคม
พ.ศ. 2560

1

3 – 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560

6

7 – 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560

1

30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2560
31 กรกฎาคม –
6 สิงหาคม
พ.ศ. 2560
13 – 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2560
18 – 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2560

1
1
1
1
1

วันที่ด�ำเนินงาน

11 กันยายน พ.ศ. 2560
– 24 มกราคม พ.ศ. 2561
19 – 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

Exchange Student (Non-Degree Program)

Shanghai International Studies
University

จ�ำนวน
(คน)

วันที่ด�ำเนินงาน

1

1 ปีการศึกษา
(ปีการศึกษา 2560)

ระยะเวลาด�ำเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิชาทาง
คณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อ กฎหมายในแต่ละชั้นเรียน ชั้นเรียนละ 30 ชั่วโมงให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
นักกฎหมาย (English Skill Training
for Lawyer Programme)

ภาคเรียนที่ 2/2559 และ
1/2560

2

Law Review (ภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมทักษะการเป็นนักกฎหมายในหลายมิติ อาทิ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
สืบค้นข้อมูล การเขียนเรียบเรียงทางกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ 2/2559 และ
1/2560

3

โครงการ English Debate
Training Skill for Lawyer

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นต่างๆ พัฒนาทักษะการค้นคว้าและคิดอย่างมีตรรกะ (การคิดเชิงวิพากษ์)
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและการแสดงออก

ภาคเรียนที่ 2/2559

4

โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาให้ท�ำความรู้จัก และพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดภาษา
และพัฒนานักศึกษา (Welcome
อังกฤษในสถานการณ์จริง และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
Dinner)

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

5

โครงการ CMU-UNE Visiting
Student Scholarship 2017

นักศึกษาท�ำกิจกรรมเชิงวิชาการกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ UNE ตลอดจนเข้า
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ ศาลและส�ำนักงานกฎหมาย ประเทศออสเตรเลีย

ปีการศึกษา 2559
เดินทางระหว่างเดือน
มิถนุ ายน – สิงหาคม 2560

6

โครงการ Learning English with
Fun

กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตร เป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง จ�ำนวน 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
ชั้นเรียน ได้แก่ Basic English for Communication และ Basic English for Law
มุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ตลอดจนสามารถน�ำภาษาอังกฤษไป
ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

7

Buddy - Spirit Day

กิจกรรมเผยแพร่ประเพณีการเดินขึ้นดอยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างเครือข่าย
พัฒนาทักษะการเข้าสังคม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

8

Khantoke Cultural Night

กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษา 23 กันยายน พ.ศ. 2560
ต่างชาติ ได้สร้างเครือข่ายในอนาคต ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ

Research

1

Finance

รายละเอียด

Education Quality
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โครงการ

Reward &
Credentials

Cuture & Religion
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Environment Preservation

9 กันยายน พ.ศ. 2560

Human Resource Academic Service
Development

ล�ำดับ

Education
Management

การพัฒนานักศึกษา

About
Faculty of Law

ชื่อชาวต่างชาติ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Student Quality
Development

1

รายละเอียดกิจกรรม/
ชื่อโครงการ

Foreign Affairs

ล�ำดับ

General
Administration

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา (Inbound Students)
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การจัดบรรยายและประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากต่างประเทศ
รายละเอียดกิจกรรม/
ชื่อโครงการ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “SMEs & Competition Law
Observations from Asia and Australia”

ชื่อชาวต่างชาติ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- Mr. Andrew Terry, The
University of Sydney Business
School
- Mr. Michael Schaper,
Australian Competition and
Consumer Commission

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม หัวข้อ Developing Environmental
Law Champions: In-Country Train-the-Trainers Program

- Asian Development Bank (ADB)
- IUCN Academy of Environmental
Law
(โดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย)

3

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความเชิงวิชาการ”

Prof.Peter Duff, Aberdeen
University, United Kingdom

4

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Experience of Lawyer in International Mr.Faisal Daudpota, Daudpota
Trade and Intellectual Property”
international, France

5

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Research Frontiers of Corporate
and Financial Law”

Prof.Robin Hui Huang, Chinese
University of Hong Kong, Hong
Kong

5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

6

บรรยายพิศษ หัวข้อ “กฎหมายการบินระหว่างประเทศ”

Assoc.Prof.Gilles Gagne,
Department of Sociology, Faculty
of Social Sciences, Laval
University, Canada

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ล�ำดับ
1

64

วันที่ด�ำเนินงาน
12 มกราคม พ.ศ. 2560

19 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

About
Faculty of Law

ภาพกิจกรรม วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

Education Quality
Assurance

Finance

Education
Management

General
Administration

การลงนามความร่วมมือ

Human Resource Academic Service
Development

Research

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute of South East Asian Affairs (ISEAA)
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Reward &
Credentials

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs

Student Quality
Development

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ National University of Malaysia (University of Kebangsaan Malaysia (UKM)
ณ University of Kebangsaan Malaysia วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Social Sciences, National Cheng Kung University (NCKU)
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

65

ต้อนรับอาคันตุกะ

ต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Prabhakar Singh จาก OP Jindal Global University เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การจัดบรรยายและประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม หัวข้อ Developing Environmental Law Champions:
In-Country Train-the-Trainers Program วันที่ 19 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความเชิงวิชาการ” โดย Prof.Peter Duff จาก Aberdeen University
ประเทศสหราชอาณาจักร ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

66

About
Faculty of Law
General
Administration
Education
Management
Finance
Reward &
Credentials

Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs
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Development

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Research Frontiers of Corporate and Financial Law” โดย Prof.Robin Hui Huang จาก Chinese University of Hong
Kong ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Human Resource Academic Service
Development

Research

Education Quality
Assurance

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Experience of Lawyer in International Trade and Intellectual Property” โดย Mr.Faisal Daudpota จาก Daudpota International ประเทศฝรั่งเศส ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา (Non-Degree Program) รับนักศึกษาจาก Shanghai International Studies University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560)

โครงการ Temasek Foundation International-Specialists’s Community Action and Leadership Exchange Program (TF-SCALE) 2017
ณ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 20 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการ Ecosperity Young Leaders Dialogue (YLD) 2017 ณ Centre for Business Sustainability,
Nanyang Business School ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 3 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2017 ณ School of Law, University of New England ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 20 มิถุนายน – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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โครงการ Shanghai Summer School 2017 ณ Shanghai International Studies University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 3 – 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา ASEAN University Network – ASEAN Credit Transfer System (AUN-ACTS) ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซยี
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 – 24 มกราคม พ.ศ. 2561
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Cuture & Religion
Maintenance and
Environment Preservation

Foreign Affairs

โครงการ The 1st UUM-CMU-USM International Student Conference (1st UCUC) ณ Universiti Utara Malaysia (UUM)
ประเทศมาเลเซีย วันที่ 13 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Student Quality
Development

Human Resource Academic Service
Development

โครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การพัฒนานักศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์: ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer Programme)
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำภาคเรียนที่ 2/2559 และ 1/2560

โครงการ Law Review (ภาษาอังกฤษ) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำภาคเรียนที่ 2/2559 และ 1/2560 (อยู่ระหว่าง
การจัดท�ำ Law Review Vol.3)

โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนานักศึกษา (Welcome Dinner) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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โครงการ Learning English with Fun ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560

Student Quality
Development

Human Resource Academic Service
Development

โครงการ Buddy – Spirit Day ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560
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โครงการ Khantoke Cultural Night ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560
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Cuture & Religion Maintenance
and Environment Preservation

การท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
คณะนิติศาสตร์ ให้ความส�ำคัญของการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรม ดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

โครงการ

ระยะเวลา

โครงการน�ำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ
“กฎหมายชีรีอะห์กับวิถีชีวิตมุสลิม”
โครงการท�ำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
ประจ�ำปี 2560
โครงการน�ำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมต้นแบบ
ตามรอยพ่อ
โครงการ คณะนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ประจ�ำปี 2560
โครงการสืบสานประเพณีด�ำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจ�ำปี 2560
- ด�ำหัวคณบดี คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโสคณะฯ
- ด�ำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล
โครงการสืบสานประเพณีท�ำบุญเมือง และสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
ปี 2560
โครงการ คณะนิติศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา
โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรากูร รัชกาลที่ 10
โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
โครงการกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เพือ่
ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ทา่ น

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการน�ำนักศึกษาทัศนศึกษาย่านวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่เพื่อ
ศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชนและกฎหมาย
โครงการถวายองค์กฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการกิจกรรมท�ำบุญตักบาตร เพื่อถวายแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ คณาจารย์ และบุคลากร ของ
คณะนิติศาสตร์

20 กันยายน พ.ศ. 2560
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25 มีนาคม พ.ศ. 2560
27 มีนาคม พ.ศ. 2560
13 เมษายน พ.ศ. 2560
27 เมษายน พ.ศ. 2560
28 เมษายน พ.ศ. 2560
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถานที่
มัสยิด เฮดายาตุ้ลอิสลาม
(บ้านฮ่อ) ชม.
อาคารคณะนิติศาสตร์
วัดเจ็ดยอด
(พระอารามหลวง)
สถานีรถไฟ ถึง
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
คณะนิติศาสตร์
ลานสัก ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
หน่วยพิธีประตูสวนดอก

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
ห้องประชุมใหญ่
คณะนิติศาสตร์

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ห้องประชุมใหญ่
คณะนิติศาสตร์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ย่านวัดเกตการาม
จังหวัดเชียงใหม่
วัดฝายหิน ต.สุเทพ
ลานด้านหน้า
คณะนิติศาสตร์
บริเวณลานหลังตึก
คณะนิติศาสตร์

16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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ภาพกิจกรรม ท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม

โครงการ คณะนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจ�ำปี 2560 ณ สถานีรถไฟ ถึงวันพระสิงห์วรมหาวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560
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Foreign Affairs

โครงการน�ำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมต้นแบบ ตามรอยพ่อ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

Student Quality
Development

โครงการท�ำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ประจ�ำปี 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560
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Research
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Assurance

Finance

โครงการน�ำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายชีรีอะห์กับวิถีชีวิตมุสลิม”
ณ มัสยิด เฮดายาตุ้ลอิสลาม (บ้านฮ่อ) เชียงใหม่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการ คณะนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีด�ำหัวปี๋ใหม่เมือง คณบดี คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโส ของคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการ คณะนิตศิ าสตร์ สืบสานประเพณีดำ� หัวปีใ๋ หม่เมือง ประจ�ำปี 2560 อธิการบดี อดีตอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัย
ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

โครงการ คณะนิตศิ าสตร์ สืบสานประเพณีทำ� บุญเมือง ประจ�ำปี 2560 ณ หน่วยพิธปี ระตูสวนดอก วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
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โครงการกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
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Finance

โครงการ คณะนิตศิ าสตร์ ถวายเทียนพรรษาเนือ่ งในประเพณีเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2560 ณ วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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โครงการกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 85 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ต�ำบลเชงิ ดอย อ�ำเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชยี งใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

75

โครงการน�ำนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เพื่อทัศนะศึกษามรดกวัฒนธรรมชุมชน กฎหมายผังเมือง และสิทธิชุมชน
ณ ย่านวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการถวายองค์กฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โครงการกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรเพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ลานหน้าคณะนิติศาสตร์ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ คณาจารย์ และบุคลากรคณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ ณ บริเวณลานหลังตึก คณะนิติศาสตร์
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สังกัดโปรแกรมวิชานิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร)

	
  

อาจารย์ชยั ณรงค์ เหลืองวิลยั
ได้รบั รางวัล “ช้างทองค�ำ” ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ด้าน “อาจารย์ผมู้ ที ม่ี ผี ลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแก่นกั ศึกษา”

นายลิขติ พิมานพนา
รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา 572010050
ได้รบั รางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดมี าก
ประจ�ำปีการศึกษา 2560
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หัวหน้าโครงการวิจยั
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
		
คณะผูร้ ว่ มวิจยั
1. อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ 		
		
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ 		
3. อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร 		
4. นายทินกฤต นุตวงษ์ 			
5. อาจารย์นฐิ นิ ี ทองแท้			
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รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) และคณะผู้ร่วมวิจัยได้รับรางวัล “ผลงานวิจัย ระดับดี” ประจ�ำปี 2560
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจยั ประจ�ำปี 2560 โดยได้คดั เลือกให้ “โครงการวิจยั เรือ่ ง เสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย” ทีไ่ ด้รบั สนับสนุนงบประมาณวิจยั จากศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัล
สภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลระดับดี ประจ�ำปี 2560 โดยมีผวู้ จิ ยั ดังนี้
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Reward & Credentials
รางวัลและการได้รับการยอมรับ

