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ขอกราบสวัสดีผู้อ่านรายงานประจำ�ปีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน
ในห่วงปี 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะนิตศิ าสตร์ได้มกี ารขับเคลือ่ นงานในหลากหลายด้าน ทัง้ ด้านการปรับปรุงหลักสูตร
การวิจยั และการบริการวิชาการ หากผูอ้ า่ นเปิดเข้าไปจะพบว่า คณะได้ด�ำ เนินการจัดทำ�หลักสูตรใหม่
ที่ตอบโจทย์นิติศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ มีการดำ�เนินงานวิจัยที่ตอบปัญหาของสังคม
และมีงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับความต้องการของพื้นที่ อันนำ�ไปสู่การยกระดับ
งานด้านนิติศาสตร์ของประเทศไทย
ซึ่งงานที่ผ่านมานั้นถูกขับเคลื่อนจากทีมงานของคณะ และนักศึกษาที่ร่วมแรง
ร่วมใจกันให้เกิดผลสัมฤทธิข์ องงาน ในการก้าวต่อไปของคณะนิตศิ าสตร์ คณะฯ พร้อมร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และขอยืนหยัดร่วมกันในการเป็น
“นิติศาสตร์เพื่อความยุติธรรมในสังคม”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

วิสัยทัศน์ :
เป้าหมาย :
อัตลักษณ์ :
พันธกิจ :

นิติศาสตร์เพื่อความยุติธรรมในสังคม
นิติศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศที่มุ่งเน้นกฎหมายเพื่อสังคมภายในปี 2564
วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมน�ำสังคม
1. จัดการศึกษา โดยมุง่ เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ
3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาสังคม
4. ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ให้ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม :
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Lifelong Learning

Attainment

Wondrous

Competency

Morality

Universal

เป็นองค์กรทีม่ กี ารเรียนรู้
อยู่ตลอดเวลา

มุ่งสู่ผลส�ำเร็จ

ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยแรงบันดาลใจ
เพื่อสังคม

มีความเป็นมืออาชีพ

ยึดมั่นในศีลธรรมและ
จริยธรรม

หลากหลาย
แต่รวมเป็นหนึ่ง
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คณะนิตศิ าสตร์

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

พ.ศ. 2508

เริม่ จัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิตศิ าสตร์ ซึง่ เป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกส�ำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาบังคับพืน้ ฐาน วิชาโทและวิชาเลือกส�ำหรับนักศึกษา
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2535

เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิด
การเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว อนึง่ เพือ่ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ 7 (ปีงบประมาณ 2535 - 2539)

พ.ศ. 2538

ด�ำเนินการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน”
ซึ่งได้ด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2539

เริม่ โครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาขึน้ เป็นภาควิชา ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ 2540 - 2544) โดยได้ใช้อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นที่ตั้งส�ำนักงานโครงการจัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย แต่โครงการดังกล่าว
ได้ถกู ชะลอไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เนือ่ งจากฐานะทางการเงิน การคลังและภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ. 2540 และแม้วา่
สาขาวิชานิตศิ าสตร์จะมีฐานะเพียงหน่วยจัดการศึกษาก็ตาม แต่ยงั คงมุง่ มัน่ พัฒนาการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาวะ
ที่เกิดขึ้น

พ.ศ. 2542

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้สำ� เร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์
สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้

พ.ศ. 2546

ท�ำการปรับปรุงหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต เพือ่ สนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงานและองค์กรทีต่ อ้ งการบุคลากร
ทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษากฎหมายหลังจากการส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาอื่น

พ.ศ. 2547

เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ซึง่ ก่อให้เกิดความสนใจในสาขาวิชานิตศิ าสตร์เป็นอันมาก จึงเปิดหลักสูตรเพือ่ เป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผทู้ ตี่ อ้ งการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น

พ.ศ. 2549

ได้สถาปนาคณะนิตศิ าสตร์ เพือ่ ให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ สอดคล้อง
กับการทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลีย่ นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ โดยยังคงใช้อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งส�ำนักงานคณะนิติศาสตร์

พ.ศ. 2556

ท�ำการปรับปรุงหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิตและนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิตเพือ่ ให้หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบสนองต่อสถานการณ์
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2561

คณะนิติศาสตร์ได้ย้ายสถานที่ท�ำการมายังอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
			
		
			
			

ท�ำการปรับปรุงหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิตและนิตศิ าสตรมหาบัณฑิตเพือ่ ให้หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองต่อสถานการณ์
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั และเพือ่ พัฒนานักศึกษาตามภารกิจหลักทีส่ ำ� คัญของหลักสูตร 3 ประการ ดังนี้
1. การรับรองความเปลีย่ นแปลงของสมาคมวิชาชีพ ทีอ่ าจจะมีการประกาศใช้ มคอ. 1 มารตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร์
2. การสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตร “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” ให้เป็นจุดเด่น และสร้างบัณฑิตที่เป็นพลเมืองโลก
3. การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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โครงสร้างองค์กรคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
คณะกรรมการ
อ�ำนวยการ

 ส่งเสริม

สนับสนุน ก�ำกับ และดูแลนโยบายของส่วนงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
 พิจารณาสัมฤทธิผลการด�ำเนินงานและงบประมาณ
ของส่วนงานในภาพรวม

คณะกรรมการบริหารประจ�ำส่วนงาน

คณะนิติศาสตร์


คณบดี

บริหารจัดการตามพันธกิจและพัฒนาส่วนงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของส่วนงาน

คณะผู้บริหาร (รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี)
ส�ำนักงานคณะนิติศาสตร์

งานบริหารทั่วไป
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 งานนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 งานบริหารงานวิจย
ั บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
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ส�ำนักวิชานิติศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
กฎหมาย

ศูนย์บริการวิชาการ
ทางกฎหมาย

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
 ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
 ศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและ
ประชาคมอาเซียน
 ศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี


คณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานกรรมการ

ท่านสัตยา อรุณธารี
อัยการอาวุโสและกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กรรมการ

นายวีระชัย ชื่นชมพูนุท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมายและงานเลขาธิการ
ธนาคาร UOB จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
สหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
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อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
หัวหน้าส�ำนักวิชานิติศาสตร์
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ข้อมูลทั่วไป
ด้านทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร

Education Management

จ�ำนวนบุคลากรในปี พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 54 คน มีรายละเอียดดังนี้
สายสนับสนุน

สายวิชาการ

พนักงานส่วนงาน 11%
พนักงานมหาวิทยาลัย
59%

ข้าราชการ 4 %
ข้าราชการเปลี่ยนสภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 7%
พนักงานมหาวิทยาลัย
74%

พนักงานส่วนงาน 15%
ข้าราชการเปลี่ยนสภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
22%

Research

ลูกจ้างประจำ� 4%

ข้าราชการ 4 %

สายวิชาการ

สายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา

รศ.
8%

ป.ตรี 4%
ปริญญาเอก
35%
อาจารย์
62%

ปริญญาโท
62%

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

ตำ�แหน่งทาวิชาการ

ปริญญาโท
35%

ผศ.
31%
ปริญญาตรี
65%

Institutional Empowerment

วุฒิการศึกษา

Academic Service

จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษาและต�ำแหน่งทางวิชาการ

จ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff)
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

จำ�นวน
2
4

อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์
Visiting Professor

Foreign Affairs

ลำ�ดับ
1
2

ด้านการเงิน
งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวม

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

24,561,941.31
37,876,809.98
62,438,751.29

24,561,941.31
22,187,214.76
46,749,156.07

15,689,595.22
15,689,595.22
Faculty of Law
Chiang Mai University

Reward & Credentials

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงบประมาณทั้งสิ้น 62,438,751.29 บาท รายละเอียดดังนี้

7

การด�ำเนินงานตามพันธกิจ

1

จัดการศึกษา โดยมุง่ เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้
ของนักศึกษา

2

ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับศาสตร์ต่างๆ

3

ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาสังคม

โครงสร้างศูนย์บริการทางกฎหมาย
ศูนย์ให้
ค�ำปรึกษา
ทางกฎหมาย
ศูนย์กฎหมาย
สหภาพยุโรป
และประชาคม
อาเซียน

ศูนย์พฒ
ั นา
และ
ฝึกอบรม

ศูนย์ศกึ ษา
ความเป็น
ธรรม

4

ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ให้ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน

5

พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
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ศูนย์บริการ
วิชาการ
ทางกฎหมาย

ศูนย์ศกึ ษา
กฎหมายกับ
เทคโนโลยี

จัดการศึกษา

โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา

การจัดการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน จ�ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการใช้กฎหมาย และมีจิตส�ำนึกในการแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ สามารถน�ำความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ไปบูรณาการกับความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ควบคู่กับความรู้ในทางวิชาการ
3. เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสังคม ประเทศ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต่อบุคลากรทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ

Academic Service

 จุดเด่นของหลักสูตร
คณะนิตศิ าสตร์ เน้นการศึกษากฎหมายทีม่ ลี กั ษณะสหวิทยากรทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับศาสตร์ตา่ งๆ โดยนักศึกษาจะสามารถน�ำความรูท้ างกฎหมายมาปรับใช้
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อการรับใช้และแก้ไขปัญหาของสังคม

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

 โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต ประกอบด้วย
		
หมวดศึกษาทั่วไป			 30 หน่วยกิต
		
หมวดวิชาเฉพาะ			 102 หน่วยกิต
		
หมวดวิชาเลือกเสรี			 6 หน่วยกิต
		
รวมตลอดหลักสูตร			 138 หน่วยกิต

ผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ
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1

นักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ และระดับชาติ

2

-

โควตาภาคเหนือ ภาคปกติ

90

42

โควตาภาคเหนือ ภาคพิเศษ

180

93

โครงการพิเศษ (ชาวไทยภูเขา, เยาวชนดีเด่นทางการกีฬา)

4

6

3

ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์

30

7

4

4

4

โครงการพิเศษ (เด็กดีมีที่เรียน, นักเรียนพิการ, ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม, ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้)
Admission ภาคพิเศษ

80

135

2
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1

แผนการรับ

Reward & Credentials

ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา
1

รูปแบบ

Institutional Empowerment

 การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมาจากการคัดเลือกโดยมีรูปแบบดังนี้
รอบที่

Research

Education Management

About
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถในระดับเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถน�ำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมได้
2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้ต่างๆ ในการท�ำความเข้าใจกฎหมาย ตลอดจนประเด็นทางสังคม
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบสัมมาชีพ
4. มีความสามารถและทักษะในการท�ำวิจยั ทางนิตศิ าสตร์ดว้ ยมุมมองทีก่ ว้างขวางและลุม่ ลึก ตลอดจนการค้นหามุมมองและองค์ความรูใ้ หม่ในด้านนิตศิ าสตร์
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อการประกอบวิชาชีพนิติศาสตร์ในปัจจุบัน
 จุดเด่นของหลักสูตร
แนวทางการศึกษานิติศาสตร์ที่เป็นอยู่ทั่วไปมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ (Positive Law) เป็นหลัก
แต่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายและผลที่เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งเป็นความพยายามที่จะท�ำให้นิติศาสตร์
มีความเชือ่ มโยงกับสังคมศาสตร์มากกว่าทีเ่ คยเป็น ตลอดจนน�ำเอาระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์มาใช้ในการวิจยั ด้านกฎหมายมากขึน้ หรือทีเ่ รียกว่าเป็นการศึกษากฎหมาย
และสังคม (Law and Society) โดยพิจารณาเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ และสังคมในแง่มมุ ต่างๆ
 โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
		
ก. กระบวนวิชาเรียน		
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
		
ข. วิทยานิพนธ์				
12 หน่วยกิต
		
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย:ภาษาต่างประเทศ
		
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติทอี่ ยูใ่ นฐานข้อมูล TCI Tier1 โดยมีนกั ศึกษาเป็นชือ่ แรกอย่างน้อย 1 เรือ่ ง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม
(Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
แบบ 3 (แผน ข) จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
		
ก. กระบวนวิชาเรียน		
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
		
ข. การค้นคว้าอิสระ			
6 หน่วยกิต
		
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย:ภาษาต่างประเทศ
		
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
2. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอืน่ ทีส่ าขาวิชาและบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
		
จ. การสอบประมวลความรู้ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายืน่ ค�ำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
		
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
 การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมาจากการคัดเลือกโดยมีรูปแบบดังนี้
รอบที่
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รูปแบบ

แผนการรับ

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

1

รับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

15

7

2

รับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 27 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

15

4

Faculty of Law
Chiang Mai University

ประกันคุณภาพหลักสูตร

ผลการประเมินระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ผ่าน

ผ่าน

3.21 (ระดับดี)

3.49 (ระดับดี)

องค์ประกอบที่ 1 การกำ�กับมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

Research

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คะแนนการประเมินระบบการประกันคุณภาพของคณะนิติศาสตร์ตามตัวบ่งชี้ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ระดับหลักสูตร รวมจ�ำนวน 6 องค์ประกอบ ดังนี้

Education Management

About
Faculty of Law

คณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร รายละเอียดดังนี้
ก�ำหนดการตรวจ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจและประเมิน ดังนี้
1. อาจารย์พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์				
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี			
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา				
กรรมการ

Academic Service

ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) แบ่งช่วงคะแนนและสรุปผลการประเมินเป็นล�ำดับ ดังนี้
			
คะแนน
0.01-2.00 = น้อย
คะแนน
2.01-3.00 = ปานกลาง
			
คะแนน
3.01-4.00 = ดี 		
คะแนน
4.01-5.00 = ดีมาก

นักศึกษา

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

Outbound
Inbound

25 คน (2.54%))

Institutional Empowerment

16 คน
(9%)

56 คน
(6%)
346 คน
(36%)
959 คน
(97.46%)

139 คน
(77%)

จ�ำนวนนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2558-2561
300
200
100
0

14

17

21

11

146

148

159

221

75
2558

95
2559

98
2560

57
2561

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
150

3

100

70

50
0

56
2558

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

9

2

132

123

70
2559

78
2560

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

Foreign Affairs

557 คน
(58%)

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

Faculty of Law
Chiang Mai University
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Reward & Credentials

จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด

นักศึกษาต่างชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตร
ลำ�ดับ
หลักสูตร
1 นิติศาสตรบัณฑิต
2

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Southwest University of Political Science and Law, China

จำ�นวน (คน)
วันที่ดำ�เนินการ
23
ปีการศึกษา 2561

Thailand International Cooperation Agency (TICA), Thailand

2

ปีการศึกษา 2561

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Inbound Students)
ลำ�ดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 Institute of South East Asian Affairs
(ISEAA) for Spring 2018
2 Institute of South East Asian Affairs
(ISEAA) for Summer 2018
3 Institute of South East Asian Affairs
(ISEAA) for Fall 2018
4 CMU-UKM short term exchange program
5

ASEAN Filed Trip Program

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Institute of South East Asian Affairs
(ISEAA)
Institute of South East Asian Affairs
(ISEAA)
Institute of South East Asian Affairs
(ISEAA)
Universiti Kebangsaan Malaysia,
Malaysia
HCMC University of Law

จำ�นวน (คน)
วันที่ดำ�เนินการ
49
15 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
31

28 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

25

13 สิงหาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

2

15 สิงหาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2561

7

23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Outbound Students)
ลำ�ดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
AUN-ACTS Program
ประจำ�ปีการศึกษา 1/2560

จำ�นวน (คน)
วันที่ดำ�เนินการ
1
14 กันยายน 2560 –
24 มกราคม พ.ศ. 2561

2

CMU-UNE Visiting Student Scholarship University of New England,
2018
Autralia

4

20 มิถุนายน - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3

Temasek Foundatiom InternationalSpecialists’ Community Action and
Leadership Exchange Program
(TF-SCALE) 2018

Ngee Ann Polytechnic, Singapore

1

30 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม และ
1 - 15 กันยายน พ.ศ. 2561

4

ประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางกฎหมาย
ระดบั เอเชีย หัวข้อ Law and Humanities
(ALSA Study Trip in Korea)

Asian Law Student’s Association
(ALSA), Korea

1

3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

5

Experience SWUPL Summer Program Southwest University of Political
2018
Science and Law, China
STEP Ecosperity Dialogue 2018
National University of Singapore,
Singapore

2

20 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

1

3 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

7

YCU Summer Program in Service
Science for Social Innovation 2018

Yokohama City University, Japan

1

28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

8

2018 Exchange Program on Culture
and Law of Southwest University of
Political Science and Law

Southwest University of Political
Science and Law, China

5

23 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

6

12

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
University of Malaya, Malaysia

Faculty of Law
Chiang Mai University

About
Faculty of Law

“

“

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program
ประจำ�ปีการศึกษา 1/2560
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 - 24 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา (Inbound student: Non-degree seeking)
Institute of South East Asian Affairs (ISEAA) for
Spring 2018 วันที่ 15 มกราคม - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Summer 2018 วันที่ 28 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
Fall 2018 วันที่ 13 สิงหาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018
วันที่ 20 มิถุนายน - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ University of New England ประเทศออสเตรเลีย

Faculty of Law
Chiang Mai University
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Reward & Credentials

Foreign Affairs

Institutional Empowerment

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Inbound student: Non-degree seeking)
โดยรับนักศึกษา จาก Southwest University of Political Science and Law
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
(สิงหาคม พ.ศ. 2561 – กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

Academic Service

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Inbound student: Non-degree seeking)
CMU-UKM short term exchange program 2018 โดยรับนักศึกษาจาก
Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 15 สิงหาคม - 16 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research

Education Management

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา Temasek Foundatiom International-Specialists’
Community Action and Leadership Exchange Program (TF-SCALE) 2018
วันที่ 30 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
และวันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา YCU Summer Program
in Service Science for Social Innovation 2018
วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา Experience SWUPL Summer Program 2018
วันที่ 20 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ Southwest University of Political Science and Law
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา STEP Ecosperity Dialogue 2018
วันที่ 3 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

14

Faculty of Law
Chiang Mai University

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา 2018 Exchange Program on Culture and Law
of Southwest University of Political Science and Law
วันที่ 23 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ Southwest University of Political Science and Law
สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน)

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก
About
Faculty of Law

คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การสื่อสารและความร่วมมือกัน
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ การรู้สื่อ และการรับรู้ ICT
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
ข้ามวัฒนธรรม ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน ความเป็นผู้น�ำและรับผิดชอบต่อสังคม

Research
Academic Service

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพอ่ื ให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะภาษาอังกฤษ
และการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
เยาวชนที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
เรียนรู้วิธีการสร้างอิทธิพลเชิงบวกแก่เยาวชนฯ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้กับผู้อื่น

Foreign Affairs

การพัฒนาทักษะด้านภาษา

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

ภาพกิจกรรม

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

โครงการ Law Review Vol.4
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 – กรกฎาคม พ.ศ. 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการเขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ

โครงการ First date meeting วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และนักศึกษาต่างชาติ
ได้สร้างเครือข่ายและเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
และการแสดงออกของนักศึกษา

Faculty of Law
Chiang Mai University
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Reward & Credentials

“

โครงการ Law Review Vol 4
โครงการ Welcome Dinner Spring 2018
โครงการบรรยายพิเศษ Semicolonial Siam,Imperialism and 19th Centruy International Law

“

11
12
13

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบริการการศึกษาฯ
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Institutional Empowerment

 การพัฒนาทักษะด้านภาษา
ล�ำดับ
โครงการ
1
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2
โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนส�ำหรับนักศึกษากฎหมาย
3
โครงการ ALSA Table Discussion and MUN Training (เสริมหลักสูตร)
4
โครงการ Model United Nation Workshop (เสริมหลักสูตร)
5
โครงการ ALSA Legal Round Table Discussion (เสริมหลักสูตร)
6
โครงการ ALSA Thailand Camp 2018
7
โครงการสอนน้องเตรียมสอบ CMU-ePro ปีการศึกษา 2561
8
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย
9
โครงการ First date meeting
10
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer)

Education Management

ปริญญาตรี

 การเตรียมพร้อมการศึกษา
ล�ำดับ
โครงการ
1
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์
2
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
3
โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ�ำปี 2560
4
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ประจ�ำปีการศึกษา 2560
5
โครงการตลาดนัดแนะน�ำสถานที่ฝึกงาน ประจ�ำปี 2561
6
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ประจ�ำปีการศึกษา 2561
7
8
9
10
11

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561
โครงการพี่ติวน้อง ภาคเรียนที่ 2
โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (สืบสานปณิธานตราชู)
ตราชูพี่ติวน้อง ภาคเรียนที่ 1

“

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

“

ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมการศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ระหว่างเดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ�และอบรมให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการเขียนตอบ
ข้อสอบกฎหมายและเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเขียนตอบ และมีการประเมินผลของการตอบนั้น
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ

โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและความมุง่ มัน่ ในการเป็นนักกฎหมายทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้นกั ศึกษาใหม่ และเพือ่ ให้นกั ศึกษาใหม่ได้ทำ�ความรูจ้ กั เพือ่ นใหม่ เรียนรูก้ ารปรับตัวที่จะใช้ชีวิต และ
เรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย

โครงการตลาดนัดแนะนำ�สถานที่ฝึกงาน วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางกฎหมาย
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โครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม เดือนกันยายน
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการดำ�เนินการ
วิธีการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในจัดการด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริง ดังต่อไปนี้
 ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคารแห่งประเทศไทย
 การดำ�เนินการจัดการน้ำ�เสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชนและเมือง ในบริเวณพื้นที่ตลาด
JJ Market
 การบริหารจัดการผังเมืองและการอนุรักษ์อาคารพาณิชย์ในชุมชนย่าน
วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�และกฎหมายชลประทาน
ณ เขื่อนกิ่วลม ตำ�บลบ้านแลง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง
 ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดสร้างบ้านพักข้าราชการ
ตุลาการบริเวณเชิงดอยสุเทพ

Faculty of Law
Chiang Mai University

17

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection
Institutional Empowerment

โครงการทัศนศึกษาองค์กรทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
และศาลแขวงเชียงใหม่ วันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพิจารณาคดีจากผู้มีประสบการณ์และให้นักศึกษา
ได้เรียนรูก้ ระบวนการทำ�งานในศาล อันจะนำ�ไปสู่ทัศนคติที่กว้างขวาง และสามารถ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคต

Foreign Affairs

ทัศนศึกษาดูงาน

Academic Service

ภาพกิจกรรม

Reward & Credentials

“

โครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2561
โครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โครงการออกพื้นที่ศึกษานิคมอุตสาหกรรมลำ�พูนและเทศบาลตำ�บลบ้านกลาง จังหวัดลำ�พูน

“

5
6
7

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ

Education Management

 ทัศนศึกษาดูงาน
ลำ�ดับ
โครงการ
1
โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่
2
โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลแขวงเชียงใหม่
3
โครงการศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4
โครงการศึกษาประวัตศิ าสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนือ่ งมาจากการลงทุนข้ามชาติในประวัตศิ าสตร์ภาคเหนือ

 การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ
ล�ำดับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

โครงการแนะแนวเส้นทางสู่วิชาชีพทางนิติศาสตร์

งานบริการการศึกษาฯ

2

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ครั้งที่ 3

งานบริการการศึกษาฯ

3

โครงการ Know Who รู้เขา

งานบริการการศึกษาฯ

4

โครงการ InFoCus นัยสายตา

งานบริการการศึกษาฯ

5

โครงการ Beyond Frontier พ้นพรมแดน

งานบริการการศึกษาฯ

6

งานบริการการศึกษาฯ

7

โครงการเสวนาเชิงลึกเรื่อง จริยธรรมนักกฎหมายเปรียบเทียบในประเทศก�ำลังพัฒนา (จีน ไทย อินเดีย
ฟิลิปปินส์)
โครงการนักกฎหมายสายพันธุ์เกรียน

8

โครงการให้บริการทางกฎหมาย ประจ�ำปีการศึกษา 2561

งานบริการการศึกษาฯ

9

โครงการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีและวงสนทนาในประเด็นกฎหมายในสังคม

งานบริการการศึกษาฯ

10

กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันลดขยะ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

11

โครงการสัมมนากลุ่มกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

12

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2561

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

13

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

14

โครงการการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก SO-U-L Good
- โครงการชี้ช่อง (รวย) นิติศาสตร์
- โครงการรีวิวหอพัก บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการวิชาแกนเลือกกฎหมายตัวไหนที่น่าสนใจส�ำหรับคุณ
- โครงการ GE ในฝันของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

15

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2561

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

16

โครงการสัมมนานักกิจกรรมคณะนิติศาสตร์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

17

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

18

โครงการเตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

19

โครงการประเพณีรับน้องรถไฟ ปีการศึกษา 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

20

โครงการต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

21

โครงการไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ท�ำคุณประโยชน์ คณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2561

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

22

โครงการแรกพบสบตา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

23

โครงการขันโตกสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

24

โครงการทุตกิจกรรมแห่งคณะนิติศาสตร์ 2561

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

25

โครงการเปิดประตูสู่ฝันสร้างแรงบันดาลใจ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

26

โครงการเปิดประตูสู่ฝันสร้างแรงบันดาลใจ 2

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

27

โครงการประเพณีนักศึกษาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

28

โครงการทูตกิจกรรมแห่งคณะนิติศาสตร์ (Law Ambassador) 2561

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

28

ค่ายพิชิตฝันนักกฎหมาย ครั้งที่ 2 (LAW-CAMP 2)
รอ (Law) พัฒนาชนบท ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

29

18

โครงการ

Faculty of Law
Chiang Mai University

งานบริการการศึกษาฯ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

โครงการ First date meeting

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

31

โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจ�ำปี 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

32

โครงการกีฬาสัมพันธ์สโมสรชมรมฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

33

โครงการขบวนและสแตนด์สปอร์ตเดย์และสปิริตไนท์ (เสริมหลักสูตร)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

34

โครงการสี่สัมพันธ์ Inter Soi ครั้งที่ 3

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

35

โครงการสวัสดิการเพื่อการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจ�ำปี 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

36

บาสสัมพันธ์สิงห์ขาว-ตราชูเกมส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

37

สานสัมพันธ์ 5 คณะสังคมศาสตร์ (5 fac)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

38

โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Brexit”

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

39

โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Globalization of Legal Education”

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

Academic Service

ภาพกิจกรรม

การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ

โครงการแนะแนวเส้นทางสูว่ ชิ าชีพทางนิตศิ าสตร์ วันที่ 14, 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการประกอบอาชีพในสายวิชาชีพนิติศาสตร์ตลอดจน
เพื่อให้นักศึกษานำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการวางแผนที่จะนำ�
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการรอ (Law) อาสาพัฒนาชนบท ครัง้ ที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 – 20 พ.ศ. ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านแม่อมลอง ตำ�บลบ่อสลี
อำ�เภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะด้วยการบำ�เพ็ญประโยชน์แก่สังคม และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านกฎหมาย
Faculty of Law
Chiang Mai University
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โครงการเตรียมพร้อมสู่่โลกกว้าง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อการสมัครงานแก่นักศึกษา

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

“

“

Education Management

30

About
Faculty of Law

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

Research

โครงการ

Institutional Empowerment

ล�ำดับ

โครงการให้บริการทางกฎหมาย เป็นการฝึกอบรมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย สามารถเขียนแผนการสอน
และถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีอยู่ และปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชน

โครงการขบวนและสแตนด์สปอร์ตเดย์และสปิริตไนท์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดสร้างสรรค์

โครงการสานสัมพันธ์ 5 คณะสังคมศาสตร์ (5 fac) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพอ่ื สร้างความสัมพันธ์อนั ดี และความสามัคคีระหว่าง 5 คณะ
ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์
และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการร่วมงานกับผู้อื่น

โครงการขันโตกสัมพันธ์รบั ขวัญน้องใหม่ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพอ่ื แสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ อีกทัง้ เพอ่ื สืบสานและเผยแพร่
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนา
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ปริญญาโท
โครงการแนะแนวภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ�ปี 2560

งานบริการการศึกษาฯ

2

โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ�ปี 2560

งานบริการการศึกษาฯ

3

โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำ�วิทยานิพนธ์ ประจำ�ปี 2560

งานบริการการศึกษาฯ

4

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

งานบริการการศึกษาฯ

5

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือในการทำ� Infographic เพื่อใช้ในการสื่อสารต่อสังคม

งานบริการการศึกษาฯ

6
7

โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำ�วิทยานิพนธ์ ประจำ�ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุนข้ามชาติในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ

งานบริการการศึกษาฯ

About
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ระยะเวลาดำ�เนินการ

1

Research

งานบริการการศึกษาฯ

ภาพกิจกรรม

Institutional Empowerment

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพอ่ื เปน็ การชีแ้ จงรายละเอยี ดทางด้านการเรยี น การสอน ตลอดจนเงอ่ื นไขข้อบังคับต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย
และให้นักศึกษาได้รู้จักคณาจารย์เพื่อขอรับคำ�ปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอน

Academic Service

“

“

โครงการ

Education Management

ลำ�ดับ

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุนข้ามชาติในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดลำ�ปาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรู้ถึงความจำ�เป็นในการสร้างระบบระงับข้อพิพาทขึ้นเพื่อคุ้มครองการลงทุนข้ามชาติ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในการออกแบบองค์กรระงับข้อพิพาทภายในประเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อรักษาเอกราชทางการศาลและกฎหมาย
Faculty of Law
Chiang Mai University
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โครงการอบรมการใช้เครื่องมือในการทำ� Infographic เพื่อใช้ในการสื่อสารต่อสังคม วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เครื่องมือในการสื่อสารประเด็นทางสังคมในการทำ� infographics

การส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ
ลำ�ดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาล
อุทธรณ์
2
สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้แย้งปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์
ประจำ�ปี 2561 จัดโดยสำ�นักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
นักศึกษาเขา้ ร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ดว้ ยวาจาในชัน้ อุทธรณ์ ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 4
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 (Moot Court Competition 2017/2018)
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำ�นักงานศาลยุติธรรม สำ�นักงานอัยการสูงสุด
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
4
สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค)
จัดโดยสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
5
สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำ�ลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์
จัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
6
สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กรมองค์การระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

“

โครงการแข่งขันการว่าความศาลจำ�ลอง

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
งานบริการการศึกษาฯ

“

7

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ภาพกิจกรรม
การส่งเสริมการแข่งขัน
ทางวิชาการ

สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน กรมองค์การระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

โครงการแข่งขันการว่าความศาลจำ�ลอง วันที่ 17,31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องศาลจำ�ลอง คณะนิติศาสตร์ โดยมีนักศึกษา จำ�นวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการค้นคว้าทางกฎหมาย และให้นักศึกษาฝึกทักษะการตั้งประเด็นและโต้แย้งทางกฎหมายและฝึกทักษะการว่าความในศาล
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6
35

150,000.104,000.-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำ�หรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำ�หรับนักศึกษา 61)
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองทุนครอบครัวอำ�พันธ์ยุทธ์
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิชัยศักดิ์ หรยกูร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคาร SMBC
มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
ทุนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

4
2
7
2
2
1
1
2
7
1
1

*
40,000.135,000.75,000.40,000.2,000.50,000.40,000.35,000.**
***

* ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สำ�หรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์) มูลค่าทุน = งดเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยใช้งบประมาณจากรายได้ของคณะนิติศาสตร์และ
ได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพ จำ�นวน 2,200 บาท จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา
** ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มูลค่าทุน = ทางมูลนิธิจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ และช่วยค่าใช่จ่ายรายเดือน 1,200 บาท เป็นระยะเวลา 10 เดือนและช่วยค่าที่พัก
2,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
*** ทุนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มูลค่าทุน = ให้ค่าครองชีพเดือนละ 8,000 บาท และสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน (เหมาจ่ายปีละ) 10,000 บาท

ศิษย์เก่า

2

พันตำ�รวจโทหญิงจรีย์วรรณ
พุทธานุรัก

3

นายกฤษฎา บุญราช

รางวัล
 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2556 สาขาบริการสังคม
 บุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเภทบุคคลจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 รางวัลบุคคลดีเดน
่ ด้านสิทธิมนุษยชนสำ�หรับบุคลากรซึง่ ทำ�ประโยชน์แก่สงั คมชาวเชยี งใหม่
ในงาน “Robinson Bright & Charm Awards 2011 โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
จังหวัดเชียงใหม่
2  รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2561 สาขาบริการสังคม
 พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่นระดับประเทศ โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
11  รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2558 สาขาบริหารราชการ

ประจำ�ปี
2556
2554

Foreign Affairs

รุ่น
5

2554
2561
2552
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ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวเดือน วงษา

Institutional Empowerment

ในปี 2561 มีศิษย์เก่าที่สอบพนักงานอัยการและอัยการผู้ช่วยดังนี้
1. นางวาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ 		
รุ่น 13 พนักงานอัยการ
2. นายอนุรักษ์ กาวิโจง 		
รุ่น 7 อัยการผู้ช่วย
3. นายพันเลิศ เอกบรมสิริ 		
รุ่น 18 อัยการผู้ช่วย

Education Management

ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ 2561
เงินทุนช่วยงานอาจารย์/สำ�นักงานคณะนิติศาสตร์ 1/2561
ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน จากหน่วยงานภายนอก

Research

งบประมาณรายได้

Academic Service

จำ�นวนเงิน

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

ในปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้
ประเภททุนการศึกษา
จำ�นวนทุน

About
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ทุนการศึกษา

2558
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“

ภาพกิจกรรม
ที่ท�ำร่วมกับศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าคืนถิ่นลูกช้างขึ้นดอย วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน และคณะนิติศาสตร์

โครงการรับขวัญบัณฑิต และมหาบัณฑิตกลับบ้าน ประจำ�ปี 2561 วันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงความยินดีต่อบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
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ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับศาสตร์ต่างๆ

งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับ
ในปีงบประมาณ 2561 คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม
8,118,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นแหล่งทุนภายในสถาบัน 200,000 บาท แหล่งทุนภายนอกสถาบัน 7,918,000 บาท
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and
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ภายในสถาบัน
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์
ภายนอกสถาบัน
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน*
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยเอกชน***
รวม
* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สสส. วช. สกอ. เป็นต้น
*** เช่น IDE-JETRO Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) เป็นต้น

ร้อยละ
(งบประมาณ)

งบประมาณ

รายได้จากโครงการวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บรายได้จากโครงการวิจยั รวมทัง้ สิน้ 1,035,010 บาท (หนึง่ ล้านสามหมืน่ ห้าพันสิบบาทถ้วน)
แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 296,198 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ส่วนของคณะนิติศาสตร์ จ�ำนวน 738,812 บาท
(เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)
Overhead Charge*
220,473.511,637.732,110.-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์
รวมจำ�นวนเงินทั้งหมด
* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ)
** ค่าบำ�รุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน (แหล่งทุน สกว.)

พิเศษ ก. **
75,725.227,175.302,900.-

รวม (บาท)
296,198.738,812.1,035,010.-

Reward & Credentials

หน่วยงาน

Institutional Empowerment

จำ�นวนโครงการ

Foreign Affairs

แหล่งทุน

Education Management

About
Faculty of Law

2 ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย

Faculty of Law
Chiang Mai University

25

โครงการวิจัยใหม่ในปีงบประมาณ 2561
1. ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กลุ และ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล. โครงการวิจยั สถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่
(ภาคกิจการก่อสร้าง) [A Study on Access to Health Care, Welfare and Occupational Health and Safety: Case Study of Migrant Workers
in Construction Sector in Chiangmai]. the Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand. 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561.
2. อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. มาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง. ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562.
3. อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันภาคเหนือ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561.
4. อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์. โครงการน�ำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภททุนวิจัยศาสตราจารย์
อาคันตุกะ. ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562.
5. อ.ดร.พลอยแก้ ว โปราณานนท์ . กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ของประเทศไทยกั บ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล. ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
(สกว. ฝ่ายวิชาการ). 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.
6. รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล. The Legacies of Past in the Modern Rule of Law in Thailand (Profect Leader: Thongchai Winichakul).
The Institute of Developing Economies (IDE-JETRO). มิถุนายน พ.ศ. 2561– มีนาคม พ.ศ. 2562.
7. ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. สภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. สถาบันพระปกเกล้า. 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562.
8. อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. เหตุร�ำคาญจากแสงประดิษฐ์และกฎหมาย. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ฝ่ายวิชาการ). 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 –
1 มกราคม พ.ศ. 2563.
9. อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง. การละเมิดลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของวีดีโอเกม. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ฝ่ายวิชาการ). 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 –
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.
10. ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์. ข้อจ�ำกัดของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามพิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) และแนวทาง
สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ฝ่ายชุมชนและสังคม). 3 กันยายน พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562.
11. ผศ.ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ.์ การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายกับการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
และไทย. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ). 3 กันยายน พ.ศ. 2561 – 2 กันยายน พ.ศ. 2562.
12. ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์, อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง และ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค. การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลด
ความเหลือ่ มลำ�้ กับกลุม่ แรงงานรับจ้างอิสระทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.ฝ่ายวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ )
1 กันยายน พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562.

โครงการวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
1. อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์. โครงการวิจัยเรื่องบทเรียนการฟ้องคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม.
2. ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กลุ . โครงการวิจยั เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชนทีม่ คี วามเสีย่ งจากโครงการพัฒนา
ในพืน้ ทีช่ ายแดน: กรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสาในจังหวัดน่าน. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).
3. ผศ.ดร.พรชัย วิสทุ ธิศ์ กั ดิ.์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจ SMEs ค้าปลีก: กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม. ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
4. อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ . โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสนับสนุนองค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไร้บา้ น. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ.
5. ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล. Nationality procedures in Thailand: Bottlenecks analysis and recommendation in addressing
implementation challenges. The Offiice of the United Nations High Commissioner for Refugees Representation in Thailand.
6. อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ . โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินการส�ำรวจเกษตรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ โซน 1 ตามโครงการส�ำรวจเกษตรกร
ใน 36 พื้นที.่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน).
7. อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง. โครงการวิจัยเรื่อง Regulatory Framework หรือแนวทางกฎหมายที่ควบคุมสื่อ. ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม.
8. อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล. โครงการวิจัยการลดความเหลื่อมล�้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
9. อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล, ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์, ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์, อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ และ ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร. โครงการวิจัย
การลดความเหลื่อมล�้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
10. อ.ไพสิฐ พาณิชย์กลุ . โครงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เรือ่ ง สิทธิของชุมชนชาวกระเหรีย่ ง (ปกาเกอญอ) กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษ
ไร่หมุนเวียนในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีทดี่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนกระเหรีย่ งในพืน้ ทีป่ า่ ภาคเหนือ. ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
11. อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย. ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.
12. ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์. โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า (รายใหญ่) ปีงบประมาณ 2560. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
กิจการพลังงาน.
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บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

2

Regulation and
Competition

Thai electricity sector. Energy
PolicyVolume 44, May 2012,
Pages 185-198.

Wisuttisak, P.

Wisuttisak, P., Fong, C.M., Competition law, state-owned
enterprises and regional market integration in ASEAN,
The Regionalisation of Competition Law and Policy within
the ASEAN Economic Community, 1 March 2018
Cambridge University Press
Wisuttisak, P, Rahim, M.M. ASEAN energy sector under
public-private partnership: Challenge for market
governance .International Journal of Economic Policy
in Emerging Economies ,Volume 11, Issue 4, 2018,
Pages 312-322

3

Liberalization of the Journal of World Energy Law
Thai Energy Sector: and BusinessVolume 5, Issue
A Consideration of 1, 2012, Pages 60-7.
Competition Law and
Sectoral Regulation.

Wisuttisak, P.

Wisuttisak, P., Fong, C.M., Competition law, state-owned
enterprises and regional market integration in ASEAN,
The Regionalisation of Competition Law and Policy within
the ASEAN Economic Community, 1 March 2018
Cambridge University Press

4

Comparative Study
on Regulatory
Requirements on
Corporate Social
Responsibility in
Australia and
Thailand,

International Journal of
Economic Policy in Emerging
Economies, 9 (2) ,
pp. 158-168

Wisuttisak, P.,
Wisuttisak, C.

Haninun Haninun; Lindrianasari Lindrianasari; Angrita
Denziana, The effect of environmental performance and
disclosure on financial performance, International Journal of
Trade and Global Markets (IJTGM), Vol. 11, No. 1/2,
2018. 15-Jun-2018

5

Corporate Social
Responsibility-Oriented Compliances
and SMEs Access
to Global Market:
Evidence from
Bangladesh

Journal of Asia-Pacific Business
14 (1), pp. 58-83

Rahim, M.M.,
Wisuttisak, P.

Windsor, D. Defining corporate social responsibility for
developing and developed countries: Comparing
proposed approaches, Corporate Social Responsibility:
Concepts, Methodologies, Tools, and Applications.
1 January 2018, Pages 1-27
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International Journal of Economic Policy in Emerging
Economies, Volume 11, Issue 4, 2018, Pages 312-322
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Wisuttisak, P., Fong, C.M., Competition law, state-owned
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Cambridge University Press
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Foreign Affairs
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ชื่อบทความวิจัย

Reward & Credentials

ลำ�ดับ

About
Faculty of Law

บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ในปีปฏิทนิ 2561 มีจำ� นวน 7 การอ้างอิง
โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2561 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทั้งหมด 20 บทความ แบ่งเป็น
ในวารสารระดับชาติจ�ำนวน 12 บทความ และในวารสารระดับนานาชาติ จ�ำนวน 8 บทความ
วารสารวิชาการระดับชาติ
ลำ�ดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียน
1 กลไกทางกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ใน อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
สิ่งแวดล้อมที่ดีจากมลพิษข้ามพรมแดนของประเทศไทย:
กรณี ศึ ก ษาเหมื อ งถ่ า นหิ น และโรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น หงสา
แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว

28

ชื่อวารสาร
วารสารนิติสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 11
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

ฐานข้อมูล
TCI 1

2

Legal Culture, Perspective Reproductions, and ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
the Thai Legal Professionals

วารสารนิติสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 11
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุ ายน 2561)

TCI 1

3

Natural Law, Criminalization and Extraterritorial Asst.Prof.Dr.Alexandre
Jurisdiction in Thailand and China: A Comparative Chitov
Law Perspective,

MFU Connexion: Journal of
Humanities and Social Sciences.
Vol. 7 No. 1 (Jan-Jun 2018)

TCI 1, ACI

4

การจัดการความปลอดภัยสนามกีฬาฟุตบอล
ในประเทศอังกฤษ

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และ
ผศ.สุธาสินี สุภา

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน
2561)

TCI 2

5

การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดปริมาณ
ถุงหิ้วพลาสติกน้ำ�หนักเบาในสหภาพยุโรป

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุ ายน 2561)

TCI 2

6

ผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาและกฎหมายสหรัฐอเมริกา

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 2
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

-

7

กฎ Financial Fair Play (FFP) ในกีฬาฟุตบอล

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วารสารวิชาการ สภาทนายความปีที่ 1
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

-

8

การขยายการใช้ไฟถนนแอลอีดีในชุมชนเมือง: ความท้าทาย อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ในอนาคตของกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561)

TCI 2

9

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวกับงานที่สร้างสรรค์ อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
ขึ้นใหม่ โดยใช้งานของผู้อื่น: บทวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศแคนาดาและไทย

วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 47
ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2561)

TCI 2

10

เหตุรำ�คาญอันเกิดจากการรุกล้ำ�ของแสง

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วารสารรามคำ�แหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 7
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

TCI 1

11

Biopiracy and Access to Biological Resources: Asst.Prof.Dr.Alexandre
International Law Perspective
Chitov

วารสารรามคำ�แหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 7
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

TCI 1

12

International Human Rights of the Elder People from Asst.Prof.Dr.Alexandre
The European and South-East Asian Perspectives
Chitov

KKU International Journal of Humanities
and Social Sciences, ปีที่ 8 ฉบับที่ 3,
2018.

TCI 2

Faculty of Law
Chiang Mai University

About
Faculty of Law

ฐานข้อมูล
Scopus

ASEAN Energy Sector under Public-Private ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
Partnership: Challenge for Market Governance

Int. J. Economic Policy in Emerging
Economic Vol. 11, No. 4 (2018)

Scopus

3

Protection of Personal Data in Cyberspace: ผศ.ดร.ทศพล
The EU-US E-Market Regime
ทรรศนกุลพันธ์

ASEAN Journal of Legal Studies
Vol. 1, No. 1 (2018)

SSRN

4

Confucian Ethics and the Juvenile Justice System Asst.Prof.Dr.Alexandre
in the Thai Institutional Context
Chitov

ASEAN Journal of Legal Studies
Vol. 1, No. 1 (2018)

SSRN

5

Regilator and Business Environments in Cambodia : Panthamit, N.,
Case Studies of Combodia and Thailand SME Wisuttisak, P., and
investors
Chandina, D.

JATI - Journal of Southesast Asian (Web of Science
Studies [Online], Vol. 23 No. 2 (ESCI),
(26 December 2018)
MYCite
UDLedge: Social
Science & Humanities Citation
Index (SS&HCI).)

6

Regional Approaches to Labour Migration: ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ Australasian Journal of Law,
MERCOSUR and ASEAN in Comparative
Ethics and Governance (AJLEG)
Perspective
Volume 4, Issue 1, April 2018,
ISSN 2206-4370

7

The Rule of Law and Environmental Criminal Law Asst.Prof.Dr.Alexandre
in China
Chitov

China and South East Asia:
Transitional Nexus of Politics,
Economic, and Culture (หนังสือ)

8

Competition Law in the ASEAN Countries: อ.ดร.พลอยแก้ว
Regional Law and National Systems (หนังสือ)
โปราณานนท์

Wolters Kluwer (สำ�นักพิมพ์)

Education Management
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วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ลำ�ดับ
ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียน
ชื่อวารสาร
1 Constructing the Identity of the Thai Judge: Virtue, อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร Asian Journal of Law and Society
Status, and Power
Volume 5, Issue 1 (1 May 2018)

Faculty of Law
Chiang Mai University

29

ผลงานวิชาการที่น�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ผลงานวิชาการที่น�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2561 ของคณะนิติศาสตร์มีจ�ำนวน 22 ผลงานน�ำเสนอ โดยแบ่งเป็น
การประชุมระดับชาติจ�ำนวน 6 ผลงานน�ำเสนอ การประชุมระดับนานาชาติ จ�ำนวน 16 ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำ�ดับ
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
งานประชุม
ระยะเวลา
1 “ความท้าทายทางกฎหมายต่อมลภาวะทางแสง อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง การประชุมวิชาการระดับชาติ
27 เมษายน
ในฮ่องกง” (proceeding)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2561
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

30

สถานที่
กรุงเทพมหานคร

2

กลไกการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีจากมลพิษข้ามพรมแดน :
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว
(proceeding)

อ.สงกรานต์
ป้องบุญจันทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 มิถุนายน
พ.ศ. 2561

จังหวัดเชียงใหม่

3

กระแสความคิดสิทธิชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530
ถึง ปัจจุบัน และปัญหาที่ต้องตอบในอนาคต
(proceeding)

ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 มิถุนายน
พ.ศ. 2561

จังหวัดเชียงใหม่

4

สัจบทในคำ�วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: การวิเคราะห์ อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ
ตัวบทในทางวรรณกรรมและกฎหมาย (proceeding)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 มิถุนายน
พ.ศ. 2561

จังหวัดเชียงใหม่

5

“บทบาทของสภาเมืองแวนคูเวอร์ในการอนุรักษ์
อาคารทรงคุณค่า” (proceeding)

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

15 มิถุนายน
พ.ศ. 2561

กรุงเทพมหานคร

6

“มาตรการใหม่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการ
ฟื้นฟูความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม”

อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

การประชุมวิชาการ
10 พฤศจิกายน กรุงเทพมหานคร
ในโครงการเสวนาร่วมเครือข่าย พ.ศ. 2561
นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

Faculty of Law
Chiang Mai University

ชื่อบทความ

ระยะเวลา

สถานที่

About
Faculty of Law

ลำ�ดับ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผู้ขียน
งานประชุม

Regulatory and Policy Challenges on ผศ.ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์ Policy Workshop on Smart Grid: 29-31 May
ASEAN Energy Security and Integration
Promoting the Cross-Border and 2018
(proceeding)
Regional Energy coopertion

ประเทศกัมพูชา

2

The Right to a Healthy Night
Environment in European Union
Context

The Future of European Law & 28-29 June
Policy VI Conference on
2018
European Law & Policy in Context,
Institute of European Law:University
of Birmingham

สหราช
อาณาจักร

3

Protection of Personal Data in Cyberspace: ผศ.ดร.ทศพล
The European Union-United State ทรรศนกุลพันธ์
e-Market Regime (proceeding)

Eleventh Golbal Studies Conference 30-31 July
2018 Special Focus: Subjectivities 2018
of Globalization University of
Granada

ประเทศสเปน

4

SMEs and Regulatory and Business ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ New York International Business 13-14 July
Environments in Cambodia (proceeding)
and Social Science Research 2018
Conference

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

5

Regional approaches to labour migration: ผศ.ดร.อุษณีย์
MERCOSUR and ASEAN in comparative เอมศิรานันท์
perspective (proceeding)

New York International Business 13-14 July
and Social Science Research 2018
Conference

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

6

Alcohol Ban at Football Grounds: อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
An Exploration of the Differences
between the Scottish and Thai Law

The 13th Annual Conference on 3-4 July 2018 สหราช
EU Sports Law & Policy 2018,
อาณาจักร
Edge Hill University

7

One Belt – One Road: Lessons from Asst.Prof.Dr.Alexandre
the Past to Solve the Challenges of 334 Chitov
the Present

The seventh Thai-Chinese Strategic 11-12 Aug
Research Seminar
2018

ประเทศไทย

8

Legal Education in Thailand

ประเทศมาเลเซีย

9

The Absence of Leniency Policy in อ.ดร.พลอยแก้ว
Thailand Competition Law.
โปราณานนท์

BANGI SALAD (Seminar on Aian 7-5 กันยายน
Law and Dispute) 2018
พ.ศ. 2561
The National University of
Malaysia (UKM)
Leninency Policies in Asia Fukuoka 10 ตุลาคม
พ.ศ. 2561

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection
Institutional Empowerment

ประเทศญี่ปุ่น

Faculty of Law
Chiang Mai University

Foreign Affairs
Reward & Credentials

อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
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อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

Education Management
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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ลำ�ดับ
ชื่อบทความ
ผู้ขียน
งานประชุม
ระยะเวลา
10 L’éétat des néégocition des accords se ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ le nouveau systééme europééen de 15-16
partenariat de coopé ération et de
rééglement des difféérends relatif aux พฤศจิกายน
libre-ééchange UE-Thaïiland
investissements
พ.ศ. 2561

32

สถานที่
สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

11

The Prospects to Construct ASEAN ผศ.ดร.ทศพล
Regime on Protection of Personal Data ทรรศนกุลพันธ์
in Cyberspace.

ALSA 2018

19 พฤศจิกายน ประเทศ
พ.ศ. 2561
ออสเตรเลีย

12

Balancing the Sustainable Use of the อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์
Marine
ณ อยุธยา

Third International Confreence of the NIDA
Law for Development: “The Sustainable
Development Goals: Unpacking the Role
of Law in the Next Era of Sustainability”

22nd Nov
ประเทศไทย
2018 to 23rd
Nov 2018

13

“Legal Consciousness towards Common อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
Property in Thai Society”

ALSA Conference: Law in the Asian 30 November ประเทศ
Century at Bond University
- 1 December ออสเตรเลีย
2018

14

“Drafting Elephant Law in Thailand”

ASEAN Animal Law Conference 17-18
at Chiang Mai, THAILAND by December
University of New England and 2018
Faculty of Law, Chiang Mai
University

15

Thai Land law in Special Eastern ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ China-ASEAN Civil and Commercial 20 December สาธารณรัฐ
Rconomic Corridor and China Belt and อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์,
Law Forum
2018
ประชาชนจีน
Road Initiatives
ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

16

Strengthening China-Thailand Cooperation ผศ.ดร.อุษณีย์
under the Belt and Road Initiative : เอมศิรานันท์
Mobility of Prople

Faculty of Law
Chiang Mai University

อ.ดร. นัทมน คงเจริญ

Proceedings of the 1st Chinese 22-23 June
Academy of Social Sciences – 2018
National, Beijing, China

ประเทศไทย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

Education Management

About
Faculty of Law

การผลิตหนังสือ/ต�ำรา/วารสาร

Academic Service

Research

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (2561)

เอกสารคำ�สอนที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะนิติศาสตร์

หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings)
การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
หัวข้อ “ระบบกฎหมายไทย: ปฏิรูป / เปลี่ยนผ่าน / ปฏิสังขรณ์”

เอกสารคำ�สอนที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะนิติศาสตร์

งานวิจัยที่ได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์

งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

Reward & Credentials
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ASEAN Journal of Legal Studies (AJLS) Vol.1 No.1 (2018)

Faculty of Law
Chiang Mai University

33

การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
คณะนติ ศิ าสตร์จดั งานประชมุ วิชาการสาขานิตศิ าสตร์ระดบั ชาติ ครัง้ ที่ 1 “ระบบกฎหมายไทย: ปฏิรปู / เปลีย่ นผ่าน / ปฏิสงั ขรณ์” เมอ่ื วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และเปิดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็น แสดงทัศนทางวิชาการ ผ่านการนำ�เสนอผลการวิจัยและบทความ
ที่สามารถนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในระดับกว้างขวาง รวมไปถึงเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ
นักกฎหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
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เพื่อพัฒนาสังคม

คณะนิตศิ าสตร์มพี นั ธกิจหลักในด้านการให้บริการวิชาการทางกฎหมายโดยมีศนู ย์ให้บริการวิชาการทางกฎหมายเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นและภายใต้
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายมีศนู ย์ยอ่ ยด�ำเนินการตามภาระหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์ศึกษา
ความเป็น
ธรรม

ศูนย์บริการ
วิชาการ
ทางกฎหมาย

Academic Service

ศูนย์กฎหมาย
สหภาพยุโรป
และประชาคม
อาเซียน

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

ศูนย์พัฒนา
และ
ฝึกอบรม

ศูนย์ศึกษา
กฎหมายกับ
เทคโนโลยี

Institutional Empowerment

ศูนย์ให้
คำ�ปรึกษา
ทางกฎหมาย

Research

โครงสร้างศูนย์บริการทางกฎหมาย

Reward & Credentials

ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

Foreign Affairs

นอกจากนี้ คณะนิตศิ าสตร์ ยังมีศนู ย์ประสานงานตามความร่วมมือ ทีด่ ำ� เนินการ ณ คณะนิตศิ าสตร์ ดังนี้

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษากฎหมาย
ไทย – จีน

Education Management

About
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3 ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์
Faculty of Law
Chiang Mai University
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การด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ย่อย
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

เวทีน�ำ เสนอผลการศึกษาวิจยั “ข้อกังวลต่อความเสีย่ งจากผลกระทบสุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งจากโครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดน : กรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา
ในจังหวัดน่าน” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับโครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กบั ชุมชนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งจากโครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดน : กรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสา ในจังหวัดน่าน และนำ�ไปสูก่ ารกำ�หนด
(ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุตธิ รรม โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กลุ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการอบรมกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ณ อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านการใช้กฎหมายเพือ่ ปกป้องชุมชนหรือทรัพยากรธรรมชาติ และให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิทางกฎหมายในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องให้รู้และเข้าใจกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการอบรมการพิสจู น์อตั ลักษณ์บคุ คลทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ จัดขึน้ เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วการพิสจู น์อตั ลักษณ์บคุ คลทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และเพือ่ นำ�งานวิจยั /
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีรองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล เป็นหัวหน้าโครงการ
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Institutional Empowerment

โครงการเสวนาวิชาการบทบาทของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ภายใต้รัฐธรรมนูญ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 (ภาคเหนือตอนบน) พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการวิเคราะห์ทิศทางการทำ�งานและบทบาทของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์กรอบและเข้าใจเป้าหมายเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน เขต 1 ทีช่ ดั เจน อันจะนำ�ไปสูก่ ารตอบสนองต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในภาคเหนือตอนบน
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เป็นหัวหน้าโครงการ

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

Academic Service

Research

โครงการ “สัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำ�กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย์” เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำ�กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Faculty of Law
Chiang Mai University

Reward & Credentials

โครงการผลิตรายการวิทยุ “ตราชูคู่ชาวบ้าน” โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย ได้แก่
1.การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านรายการวิทยุ “ตราชูคู่ชาวบ้าน” สถานีวิทยุ FM 100 ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม
2. อบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3. โครงการวิทยุ “ตราชูคู่ชาวบ้าน” สัญจร ณ จังหวัดสุโขทัย
4. การประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ “ตราชูคู่ชาวบ้าน” โดยมี ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล เป็นหัวหน้าโครงการ
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โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) เป็นการให้ความร่วมมือกับสถาบัอนุญาโตตุลาการ (Thailand
Arbitration Center: THAC) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “นิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัญจร ณ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำ�ปี 2561” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยภายใต้โครงการดังกล่าวจึงได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้
หัวข้อ กฎหมายปกครองกับการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท้องถิ่น

เวที “การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ปฏิบัติการพลเมือง” ซึ่งศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทบทวนบทเรียนขบวนป่าของประชาชนและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในอนาคต รวมทัง้ ระดมความคิดเห็นในการสร้างพืน้ ปฏิบตั กิ าร
พลังทางสังคมที่หลากหลายรูปแบบให้เป็นพลังขับเคลื่อนโครงสร้างทางกฎหมายต่อไป ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี อ.ดร.นัทมน คงเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ
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โครงการเสวนาร่วมเครือข่ายนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จัดร่วมกับคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่และเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักวิชาการทางด้านกฎหมาย และนักกฎมายที่อยู่ในกระบวนการใช้บังคับกฎหมายโดยตรง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
โดยมี อ.ดร.นัทมน คงเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ
Faculty of Law
Chiang Mai University
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โครงการเสวนาวิชาการมาตรฐานการจัดงานวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองของนิติศาสตร์ ซึ่งศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ
สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมกรีฑา
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ชมรมวิ่ง “กลุ่มเรา เต่ารันนิ่ง” จังหวัดเชียงใหม่
โดยจัดขึ้นเพื่อ เป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานการจัดงานวิ่งที่ดี อยู่ในมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ผู้จัดงานวิ่งควรปฏิบัติและผู้เข้าร่วมงานวิ่งพึงมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการวิ่งและปฏิบัติตน อย่างไร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมงานวิ่ง แสดงข้อคิดเห็นข้อกำ�หนดที่ควรมีในการจัดงานวิ่งซักถามประเด็นปัญหา
ในการดำ�เนินงานจัดงานวิง่ และเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการในการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ าคการกีฬา การแพทย์ทด่ี ี ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี อ.ดร.ปีดเิ ทพ อยูย่ นื ยง เป็นหัวหน้าโครงการ
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โครงการคลองแม่ขา่ เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนจัดงานเสวนาวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการอนุรกั ษ์ปา่ ในชุมชนเมือง ซึง่ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
ได้ร่วมกับโครงการเขียว สวย หอม The Forest Creator จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ในชุมชนเมือง
เพือ่ ศึกษาวิพากษ์กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอันจะสามารถนำ�มาบังคับใช้เพือ่ อนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ไม้ให้คงอยูก่ บั ชุมชนเมืองเชียงใหม่ และเป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
ในการทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมจากผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เป็นหัวหน้าโครงการ

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม มุ่งเน้นการด�ำเนินงานที่สร้างผลลัพธ์ในการลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม โดยการบูรณาการการให้บริการวิชาการเข้ากับการวิจัย
หรือที่เรียกว่า “งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาแล้วยังได้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และร่วมใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้
1. โครงการลดความเหลื่อมล�้ำผ่านกระบวนการยุติธรรมระยะที่ 2 โดย อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม พร้อมด้วย
ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มุ่งค้นหาค�ำตอบให้กับชุมชนและสังคมวงกว้าง และออกแบบ
ระบบยุตธิ รรมเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของชุมชนพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคกลาง ภายใต้สถานการณ์การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ ในกระแสทุนนิยมโลก โดยมีการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้
1.1 ลงพื้นที่ส�ำรวจ จัดประชุมเพื่อศึกษาปัญหาและให้ความรู้ทางกฎหมาย ใน 3 พื้นที่ ได้แก่
1.1.1 การท�ำประมงพื้นบ้าน ณ ต�ำบลยี่สาร อ�ำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

1.1.2 การใช้ประโยชน์จากล�ำประโดง ต�ำบลบางสะแก อ�ำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

1.1.3 การสร้างท่าเรือของสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว

1.2 การจัดประชุมเพื่อหาแนวทางและแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
1.2.1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ แห่งชาติ และยุตธิ รรมจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงยุตธิ รรม ร่วมประสานและบูรณาการ การแก้ไขปัญหา
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ กรณีการหาข้อยุติการสร้างท่าเรือของสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว โดยได้จัด
การประชุมหารือเพื่อร่วมกันก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ได้แก่
1. ส�ำนักงานธนารักษ์สมุทรสงคราม
5. สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว
2. สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
6. องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว
3. สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
7. สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
4. สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคจังหวัดสมุทรสงคราม 8. วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้การหารือเป็นไปตามหลักการสมานฉันท์และสามารถแก้ไขปัญหาการสร้างท่าเรือของสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว
ได้อย่างตรงจุด
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1.2.3 ร่าง ธรรมนูญชุมชน เรอื่ ง การจัดการ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ลำ� ปะโดง เพอื่ อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และรกั ษาวิถชี วี ติ ทีส่ มั พันธ์กบั ล�ำประโดง ส�ำหรับ
ชุมชนต�ำบลบางสะแก อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และจัดวิพากษ์ ร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อให้เป็น ธรรมนูญชุมชน ของ
ชุมชนต�ำบลบางสะแก อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามอย่างแท้จริง
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การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม และ
มีนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อ�ำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรทางทะเล
นางศศิ วิ ม ล เปาลิ วั ฒ น์ ประมงจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม นายฐาปกรณ์ บุ ญ เกิ ด ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน เจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าค
สาขาสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
หัวหน้าศูนย์ศึกษาเป็นธรรม เป็นผู้ด�ำเนินการประชุม

Education Management

ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรมได้ด�ำเนิน โครงการ “ลดความเหลื่อมล้า
ผ่านกระบวนการยุตธิ รรม” ระยะที่ 2 พบว่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม ก�ำลังประสบปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับปัญหาการประมง
และการใช้ทรัพยากรชายฝั่งหลายประการ อาทิ เช่น การ ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ปัญหาท่าเรือประมงผิดกฎหมาย และ
ความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ การด�ำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายประมง และเป็นความร่วมมือจากการลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการและจัดตั้งศูนย์ประสานงาน การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ระหว่าง คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ และส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

Research

1.2.2 ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมหารือ
แนวทางการจัดตัง้ ชุมชนชายฝัง่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรประมงในพืน้ ที่ จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม

Reward & Credentials

1.3.1 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จัดกิจกรรม “วาดอัมพวา อนุรักษ์ล�ำประโดง” ณ บ้านดาหลา อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเชิญชวนศิลปินกลุ่ม
Bangkok Sketchers มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดวิถีชีวิต ผู้คน สภาพแวดล้อม ผ่านงานศิลปะภาพวาดสีน�้ำ

Foreign Affairs

1.3 การจัดกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

Faculty of Law
Chiang Mai University

41

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์ระดับพื้นที่ภาคเหนือ โดยความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุตธิ รรม โดยมุง่ เน้นประเด็นการถอดบทเรียน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น�ำ้ ป่า โดยเชือ่ มโยงกับการลดความขัดแย้งและการสร้าง
ความสมานฉันท์

3. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ภาคเหนือ เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการสร้างเครือข่าย
บทเรียนต่างๆ ในการด�ำเนินงานด้านไฟป่า หมอกควันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงของพื้นที่เสี่ยง และเสนอแนะวิธีการน�ำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในภาคเหนือ เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควันและด�ำเนินการในพื้นที่ต่อไป โดยได้รับงบประมาณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
1. โครงการถ่ายทอดการอบรมของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา ประจ�ำปี 2561 ให้แก่ศษิ ย์เก่าของคณะนิตศิ าสตร์ และผูท้ ตี่ อ้ งการ
เพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายเพื่อสอบเนติบัณฑิต
2. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 - เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ระยะเวลาด�ำเนินการ เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2560
(เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561) และ ภาคเรียนที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2561 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

Reward & Credentials

Foreign Affairs

โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ครั้งที่ 1/2560 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนผู้สูงอายุ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ ต�ำบลหนองตองพัฒนา อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจ�ำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
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โครงการอบรมการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย ประจ�ำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ประจ�ำปีการศึกษา 2561 (เดือน กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านแผนภาพ (Infograpghic) ระยะเวลาด�ำเนินการ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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7. กฎหมายระหว่างประเทศ
8. กฎหมายแรงงาน
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1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. กฎหมายอาญา
3. กฎหมายปกครอง
4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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สรุปการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จ�ำนวนการขอรับค�ำปรึกษาทางกฎหมาย 107 เรื่อง
โดยแบ่งเป็น

อาญา

ปกครอง

รัฐธรรมนูญ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ภาษีอากร

กฎหมายระหว่างประเทศ

แรงงาน

วิธีพิจารณาความแพ่ง

วิธีพิจารณาความอาญา

อื่นๆ

เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (จำ�นวน 8 เรื่อง)

4

1

-

-

-

-

-

-

1

-

2

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (จำ�นวน 10 เรื่อง)

7

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (จำ�นวน 15 เรื่อง)

8

2

1

-

-

-

-

-

-

2

2

เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (จำ�นวน 9 เรื่อง)

4

2

1

-

-

-

-

1

1

-

-

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (จำ�นวน 5 เรื่อง)

2

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (จำ�นวน 8 เรื่อง)

2

-

1

-

-

-

-

1

1

1

2

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ( จำ�นวน 4 เรื่อง)

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ( จำ�นวน 10 เรื่อง)

3

2

1

-

-

-

-

1

-

1

2

เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( จำ�นวน 7 เรื่อง)

3

-

1

-

-

-

3

-

-

-

-

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ( จำ�นวน 9 เรื่อง)

3

1

1

-

-

1

-

1

1

-

1

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ( จำ�นวน 14 เรื่อง)

7

3

-

-

-

-

-

1

2

-

1

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ( จำ�นวน 8 เรื่อง)

4

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1
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-

1

4

6

10

6

12

รวมทั้งสิ้น 107 เรื่อง
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ประเภทของกฎหมายที่ให้คำ�ปรึกษา
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ศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

ศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน คณะนิติศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานร่วมด�ำเนินโครงการยกระดับศักยภาพเป็นศูนย์กลางการศึกษา
และการเรียนรู้นานาชาติของภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้นานาชาติ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี
ศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีได้มุ่งด�ำเนินการวิจัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งในปี 2561 มีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จ�ำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. สภาพปัญหาและลูท่ างสนับสนุนสิทธิในการรวมกลุม่ บนโลกไซเบอร์เพือ่ แสดงออกในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. สถาบันพระปกเกล้า.
27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมี ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการ
2. ข้อจ�ำกัดของกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามพิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) และแนวทางสร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั ประชาชน.
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ฝ่ายชุมชนและสังคม). 3 กันยายน พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมี ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการ
3. การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21. ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) 1 กันยายน พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมี ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมาย
กับเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
นอกจากการด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้นนัน้ ยังมีศนู ย์วจิ ยั และพัฒนากฎหมาย ร่วมด�ำเนินงานด้านการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยด้วย

โครงการเสวนา เสรีภาพในการชุมนุม และมั่วสุมทางการเมือง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง เสรีภาพในการชุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเสรีภาพใน
การชุมนุมระหว่างภาคนักวิชาการ กับภาคประชาชน
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โครงการเสวนา SEZ: ปัญหาข้อกฎหมาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมียนมา-ไทย วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายไทย กฎหมายประเทศเมียนมาและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศไทย
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Reward & Credentials

Foreign Affairs

Institutional Empowerment

โครงการ เสวนาวิชาการเรื่องกฎหมายการแข่งขันในประเทศไทยและเมียนมา หัวข้อ “Emerging Model of Competition Law: Lessons from Myanmar
and Thailand” วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้เรื่องประสบการณ์
การบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

โครงการอบรมผู้พิพากษาในพื้นที่ Karen National Union (KNU) วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Karen Legal
Assistance Center อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ผู้พิพากษาและผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมในรัฐกะเหรี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
การทัว่ ไปของกฎหมายและการพิจารณาคดี และเพือ่ ให้ผพู้ พิ ากษาและผูป้ ฏิบตั งิ านด้านกระบวนการยุตธิ รรมสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างสอดคล้องกับหลักจริยธรรมของ
วิชาชีพ

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

1

บันทึกความร่วมมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระหว่าง
1. องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ทา อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ จังหวัดเชียงใหม่
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. โครงการหลวงแม่ทาเหนือ
5. คณะทำ�งานการแก้ปัญหาที่ดินที่ทำ�กินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, INC. และ MAP FOUNDATION , THAILAND

2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 –
1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3

สำ�นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรในแต่ละจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

25 มีนาคม พ.ศ. 2559

4

ความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- กระทรวงยุติธรรม
- สำ�นักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- สำ�นักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- สำ�นักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)
- มูลนิธิชุมชนไท (มชท.)
- สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำ�นักงาน กสม.)
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. สำ�นักงานกองทุนยุติธรรม

6

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณีการจำ�หน่ายรายการบุคคล
ออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

1. สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. กรมการปกครอง
3. จังหวัดเชียงใหม่
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.)
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7

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 มกราคม พ.ศ. 2561 –
24 มกราคม พ.ศ. 2565

8

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 กันยายน พ.ศ. 2561 –
24 กันยายน พ.ศ. 2566

9

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่าง คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม สำ�นักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) วิทยาลัยการศึกษาและ
การจัดการทางทะเล และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 –
27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

10

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นิติฯ 3 สถาบัน
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 –
24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Faculty of Law
Chiang Mai University
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Reward & Credentials

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุตธิ รรม ร่วมกับ คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

Foreign Affairs

Institutional Empowerment

การลงนามร่วมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัย จัดทำ�หลักสูตร และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั รวมถึงพัฒนาการต่างๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กรุงเทพมหานคร

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

Academic Service

Research

การลงนามความร่วมมือ
ภายในประเทศ

Education Management

ภาพกิจกรรม

Faculty of Law
Chiang Mai University
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“

“

ภาพกิ
จ
กรรม
การสร้างความร่วมมือต่างๆ

ผศ.ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ในฐานะคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
สำ�นักงานปลัด กระทรวงยุตธิ รรม นายธวัช พันมา ยุตธิ รรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมและประสานความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ผศ.สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย เข้าหารือยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวทางการฝึกงานของนักศึกษาและโครงการอบรม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย สำ�หรับนักศึกษาทีส่ นใจทัว่ ประเทศ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมความสมานฉันท์แห่งชาติ สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือและวางแผน
การดำ�เนินงานร่วมกัน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามผู้ร่วมประชุม
1. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2. พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ที่ปรึกษาสำ�นักงานเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์สำ�นักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม
3. ผศ.สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์
5. ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร หัวหน้าศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลจากการประชุม ได้มีการกำ�หนดกิจกรรมและโครงการที่วางแผนจะเนินงานร่วมกัน ดังนี้
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาจากการจัดการทรัพยากร ที่เชื่อมโยงแนวทางสมานฉันท์
2. การพัฒนาเปลือกหอยเพื่อแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน (การสร้างเสริมความสมานฉันท์ในพื้นที่ ระดับชุมชนและยกระดับสู่ระดับจังหวัด)
3. การประกาศเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง(การลดความขัดแย้งในพื้นที่)
4. และกิจกรรมร่วมสังเกตการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
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Faculty of Law
Chiang Mai University

อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
วิทยากร
- บรรยายหั ว ข้ อ “ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง ” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ Copyright and Media ให้แก่นักศึกษาสื่อสารมวลชน(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Faculty of Law
Chiang Mai University
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Institutional Empowerment
Foreign Affairs
Reward & Credentials

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
วิทยากร
- บรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ “การแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ “โครงสร้างของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายปกครอง” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการกลั่นกรองรายได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการพิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1) ของคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
- กรรมการด�ำเนินงาน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด
- คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

Academic Service

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
วิทยากร
- สิทธิมนุษยชนกับกิจกรรมรับน้องใหม่และการท�ำกิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาผู้น�ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- “วินัยนักศึกษากับนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2561” วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยากรปฏิบัติการการประชุมสัมมนา “Smart CMU Students” วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- กรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

Education Management

อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
วิทยากร
- Intellectual Property and International Commercial Law วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Research

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Alexandre Nikolaevich Chitov
วิทยากร
- English for Better Life. A Program to Teach English in Juvenile Correction Institutionสถานที่:Chiang Mai Juvenile Correction Institution
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

About
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คณาจารย์ ที่ได้รับเชิญเป็น วิทยากร คณะกรรมการแก่หน่วยงานภายนอก

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
วิทยากร
- “Strengthening the Protection for Refugee in Thailand Justice” วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2561 จัดโดย International Rescue Committee
- ถอดบทเรียนงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย ADRA Thailand
- สังเกตการณ์และให้ความเห็นทางวิชาการ การเข้าสู่กระบวนการจ้างงานชายแดน ในพื้นที่ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
จัดโดย Solidarity Center
- อบรมหัวข้อ Training For Strengthening Justice Committee to Carry Out Case Systematically วันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย International Rescue Committee
- “Thailand’s Migrant Workers in changing Legal System” in the Symposium: Rights and Laws วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหดิล
- สัมมนาทางวิชาการ ว่าด้วย การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ภายใต้กฎหมายบริหารจัดการ การท�ำงานของ
คนต่างด้าว วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย Migrant Working Group, ADRA Thailand, Solidarity Center
- อบรม หัวข้อ “เสริมทักษะ เครือข่ายนักกฎหมายด้านแรงงาน สัญชาติ และผู้ลี้ภัย” วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล
- “หั ว ข้ อ การคุ ้ ม ครองความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ของแรงงานข้ า มชาติ ใ นภาคก่ อ สร้ า ง จ.เชี ย งใหม่ ” วั น ที่ 18 ธั น วาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยเครือข่ายแรงงานข้ามชาติภาคเหนือ
คณะกรรมการ
- คณะท�ำงานสังเกตการณ์เพื่อการจัดท�ำรายงาน “การจ้างงานตามฤดูกาล ม.64 พ.ร.ก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวฯ” จังหวัดระนอง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
คณะกรรมการ
- คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
วิทยากร
- Climate Chang Laws: Contemporary Issues and Measures Taken at the International Level; and International Practices on Bio-Safety
and Biodiversity Laws: Bridging the Theory and Practice วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
- โครงการอบรมผู้พิพากษาในพื้นที่ Karen National Union (KNU) วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝกึ อบรม Keren Legal Assistance
Center อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดโดยคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการแก่หน่วยงานภายนอก
- กรรมการจัดงานเสวนาทางวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม (ร่วมจัดกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย การอบรม TTT Environmental Law Champions)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
วิทยากร
- บรรยายหัวข้อ “ทบทวนรัฐและรัฐธรรมนูญ” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ “ทบทวนหลักความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อำ� นาจของฝ่ายปกครอง” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อกฎหมายปกครองท้องถิ่น โครงการ “นิติ มช. สัญจร ณ จังหวัดสมุทรสาคร ประจ�ำปี 2561” วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ “การใช้อ�ำนาจของฝ่ายปกครอง” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 21,27-28 ตุลาคม และ 4,11,18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
วิทยากร
- โครงการนิติศาสตร์เสวนา (PSU Law Forum) หัวข้อ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ในมุมมองทางกฎหมาย (E-Sports vs Legal perspective) ครั้งที่ 1
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- เสวนาวิชาการ หัวข้อ “มาตรฐานการจัดงานวิ่งในมุมมองของนิติศาสตร” วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เสวนาวิชาการ หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
วิทยากร
- ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Primetime ตอน “คดีไร่อ้อย”...บทเรียนสัญญาทาส ? ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวบ้านอ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก กว่า 53 คน
ที่ถูกหมายศาลฟ้องรวมกันเป็นหนี้บริษัทรับซื้ออ้อยหรือบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาดถึง 1,390 ล้านบาท ออกอากาศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
- โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เกษตรพันธสัญญา กับการพัฒนาเกษตรไทย” วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บรรยายหัวข้อ ความเหลือ่ ม จากงาน วิชาการ ‘ความเหลือ่ มล�ำ้ ในกระบวนการยุตธิ รรม’ จัดโดย WAY magazine และ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- การประชุมสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ “(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....”
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยวิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- การอภิปรายทางวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระดับพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Law
Chiang Mai University
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อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
วิทยากร
- Workshop on Leniency Policies in Asia วันที่ 5 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย Fukuoka University
- การบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง ระบบกฎหมายของประเทศเมี ย นมาร์ ภายใต้ ทุ น วิ จั ย ศาสตราจารย์ อ าคั น ตุ ก ะ (Inbound Visiting Professor)
โครงการน�ำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะกรรมการ
- คณะท�ำงานการแลกเปลี่ยนสัตว์กับสวนสัตว์ฉางหลง ภายใต้ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
- คณะกรรมการด�ำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติของภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือ

Foreign Affairs

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
วิทยากร
- บรรยาย ในหัวข้อ การเป็นที่ปรึกษางานวิจัย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 จัดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- “Understanding Cross-border Energy Trade” ในการประชุม Cross-border Power Trading and Smart Grid in East Asia วันที่ 29-31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการจัดตั้ง บริษัทอ่างแก้ว Holding
- กรรมการวิทยาลัยการจัดการทางทะเล
- คณะกรรมการจัดงานวันโยคะสากล (International Day of Yoga-IDY)
- คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
- คณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Reward & Credentials

- แนะแนวการศึกษากฎหมายการแพทย์ ‘Introduction to Studies in Medical Law’ ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายพิเศษครบรอบ 35 ปี BU Law ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์” วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1
- คณะกรรมการด�ำเนินโครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติของภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือ
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการจริยธรรมวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เวทีเสวนา “ชุมชนลุ่มแม่น�้ำอีสาน : สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงและทิศทางการปรับตัว” วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
- ร่วมเวทีเครือข่ายประชาสังคมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคประชาสังคม เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาภายใต้
กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “สถานการณ์และข้อจ�ำกัดของระบบอาหารและระบบเกษตรพันธสัญญาบนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-2
ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
- บรรยายหัวข้อ “การจัดองค์กรในการจัดท�ำสาธารณะรูปแบบใหม่” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 23 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ที่1/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
- ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�ำปี 2560
- ประธานอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53
- กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะท�ำงานจัดท�ำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้อ�ำนวยการส่วนงานวิชาการภายใน
- คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�ำเป็น
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
- คณะกรรมการด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต
วิทยากร
- บรรยายหัวข้อ ธรรมชาติ ความหมายและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดทางสังคมศาสตร์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ “โครงสร้างของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมายปกครอง” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยายหัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การเคลือ่ นย้ายแรงงานและกฎหมายแรงงานในอาเซียน” วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
- ประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผูส้ งั เกตการณ์อสิ ระ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (โครงการจัดหาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์สำ� เรจ็ รูปส�ำหรับธุรกิจ (รชธ)
- คณะอนุกรรมการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ องค์กรสวนพฤษศาสตร์
อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
วิทยากร
- บรรยายในหัวข้อ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผูส้ งู วัย วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยาย โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข” รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ รุ่นที่ 3/2561
วันที่ 20 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กฎหมายครอบครัวและมรดก วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยกองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- ประธานกรรมการด�ำเนินงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด

54

Faculty of Law
Chiang Mai University

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
วิทยากร
- บรรยายหัวข้อ “ทรัพย์ของแผ่นดิน” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนา
และฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บรรยาย หัวข้อ “การจดทะเบียนนิติบุคคล และกฎหมายเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบการ” วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการ “การถ่ายทอดความรู้
จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวต้นแบบ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx)
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
คณะกรรมการแก่หน่วยงานภายนอก
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารกระบวนการยุติธรรม ของส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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อาจารย์สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
วิทยากร
- โครงการเสวนา เสรีภาพในการชุมนุมและมั่วสุมทางการเมือง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการอบรมผู้พิพากษาในพื้นที่ Karen National Union (KNU) วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Institutional Empowerment

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
วิทยากร
- บรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการความร่วมมือเผยแพร่ผลงานวิจัย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ออกอากาศทางวิทยุ เรื่องมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพ
กระบวนการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมทางเพศโดยชาวต่างชาติที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยวและเดินทางในประเทศไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
คณะกรรมการ
- กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เครือข่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทวงยุติธรรม

Foreign Affairs

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
วิทยากร
- โครงการกฎหมายรอบรู้ส�ำหรับผู้บริหารและผู้ปกครองหอพักนักศึกษา season 1 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ส�ำนักงานหอพัก
คณะกรรมการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายยาสูบ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
- อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

Reward & Credentials

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
วิทยากร
- โครงการเสวนา เสรีภาพในการชุมนุมและมั่วสุมทางการเมือง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการอบรมผู้พิพากษาในพื้นที่ Karen National Union (KNU) วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
- กรรมการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 2558 – 2562
- คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนคนข้ามเพศ สภากาชาดไทย 2560
- ที่ปรึกษาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษา ส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560

4

ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ให้ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน

คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมในหลายกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
และบูรณาการงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมที่คณะได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้

การบูรณาการงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

โครงการน�ำนักศึกษาทัศนะศึกษาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ต้นสาย – ปลายสายน�้ำคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงความส�ำคัญของคลองแม่ข่าในฐานะที่เป็นมรดกวัฒนธรรมชุมชนที่พึงได้รับ การอนุรักษ์และปกป้องจากท้องถิ่น และ
เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถตระหนักรูว้ า่ คลองแม่ขา่ เป็นสายน�ำ้ ทีม่ คี วามมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ(natural wonders) อันเป็นมรดกทีท่ อ้ งถิน่ พึง่ ร่วมกันปกปักรักษาหวงแหน
(common heritage of locality) รวมถึงให้นักศึกษาทราบถึงสิทธิเรียกร้องให้รัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
ระงับ ยับยั้งหรือยุติการท�ำกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความด�ำรงอยู่ของคลองแม่ขาในฐานะที่เป็นมรดกวัฒนธรรมชุมชน ทั้งในแง่มรดกวัฒนธรรมนามธรรม
(Intangible Cultural Heritage) และมรดกวัฒนธรรมรูปธรรม (Tangible Cultural Heritage)
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ภาพกิ
จ
กรรม
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2561
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research

ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

Education Management

“

“

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

Academic Service

โครงการทำ�บุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปี 2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Institutional Empowerment

โครงการคณะนิติศาสตร์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำ�ปี 2561 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สถานีรถไฟ ถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
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โครงการสืบสานประเพณีดำ�หัวปี๋ใหม่เมือง ประจำ�ปี 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์

โครงการสืบสานประเพณีดำ�หัวปี๋ใหม่เมือง ประจำ�ปี 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทำ�บุญตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำ�ปี 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทำ�บุญเมือง ประจำ�ปี 2561 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ฝั่งประตูสวนดอก

คณะนิติศาสตร์ร่วมสมโภชเทียนพรรษาร่วมกับหาวิทยาลัยเชียงใหม่และถวายเทียนพรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ วัดช่างเคี่ยน ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธเี ฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์

58
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พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาฎ (ในรัชกาลที่ 9)
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์
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ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหลังของคณะนิติศาสตร์
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Foreign Affairs

โครงการทำ�บุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุครั้งที่ 13 และร่วมถวายปัจจัยเจ้าภาพในการแสดงพระธรรมเทศนา และร่วมโรงทาน
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กิจกรรมเรียนรู้การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง และการจัดทำ�ซุ้มประตูป่า วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องศาลจำ�ลอง คณะนิติศาสตร์

บุคลากรคณะนิตศิ าสตร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คณาจารย์ และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหลังอาคาร คณะนิติศาสตร์
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พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
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การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

2

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการในหัวข้อ “การศึกษาวิชากฎหมาย
ในปัจจุบัน” วันที่ 15 – 17 มกราคม พ.ศ. 2561
จัดโดยงานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

3

การเขียนข้อเสนอโครงการทีม่ ผี ลกระทบสูง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

4

Foresight Higher Education, Foresight Thailand”
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

5

การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost effective based)
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 จัดโดยงานนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

6

ICJ UN mechanism workshop in Bangkok
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จัดโดย International Commission of Justice

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

7

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย
ในระยะ 20 ปี จากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 6 ด้าน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

8

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ�กรอบการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง
“กระบวนการยุตธิ รรมรองรับ 4.0” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

9

โครงการ International Conference on ASEAN Law
วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

10

โครงการพัฒนาผู้นำ�ในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สู่ความเป็นเลิศ (CMU Leadership and Successor Development
Program for Excellence)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ผศ.ดร.Alexandre Chitov

Academic Service

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ผศ.สุธาสินี สุภา
อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

Human Right Training วันที่ 8-19 มกราคม พ.ศ. 2561
จัดโดย Human Right Center, Soule National University
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การพัฒนาและฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วม

11

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
การวิจัยโครงการวิจัยศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำ�เนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม

12

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ หัวข้อ “How to do research ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
whichresults in published papers” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
จัดโดยงานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะนิตศิ าสตร์ ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13

ประชุมและเสวนา The Regionalisation of Competition Law and Policy ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
Within The ASEAN Community วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย National University of Singapore ร่วมกับ ASEAN Community

14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดทำ�แผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู
วันที่ 8,13,19 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

15

“คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

16

โครงการ สัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำ�กฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

17

“พัฒนาบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Development
Administration towards Sustainable Development”
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดทำ�แผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 2
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

19

โครงการวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการทุจริตเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0”
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

20

การสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารองค์กร เพือ่ สร้างองค์กรแห่งความสุข ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดโดยงานนโยบายและแผนและประกนั คุณภาพ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
การศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

21

ประชมุ วิชาการด้านการวางแผนภาคและเมอื งประจำ�ปี 2561 (URPAS 2018)
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

ผศ.สุธาสินี สุภา
อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

การพัฒนาและฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจสาระสำ�คัญและการดำ�เนินงาน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
วันที่ 27 เมษายน – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-learning
ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผศ.สุธาสินี สุภา

ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

24

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) สายวิชาการ ตลอดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดยงานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

25

โครงการฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
วันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

26

เครื่องมือสำ�หรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: “Tools ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
for Quality หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้” วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์ ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 6 วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28

อบรมความรู้เบื้องต้นแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในและ
ภายนอกอาคาร วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

29

การเสวนา “พัฒนาความคิดสู่ลิขสิทธิ์ยุคไทยแลนด์ 4.0”
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

30

การประชุม “Korea-Makong Peace, mutual growth & prosperity” ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย National Unification
Advisory Council, South Korea

31

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
(รุ่นที่ 4) วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32

ประชุม International Workshop on Clinical Environmental Law อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
Education วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย Wuhan University

33

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผลตามกรอบ อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
มาตรฐาน TQF” วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การพัฒนาและฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วม

34

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

35

การอบรมเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้นสำ�หรับ New Assessor วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

36

โครงการอบรม Effective Academic writing : Seminar Series on Analytical Method for Enhanced อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
Research Quality and Publication วันที่ 5-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

37

เครื่องมือสำ�หรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: “Tools for Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
และ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ” วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38

การบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และการเตรียมการจัดทำ�งบประมาณปี พ.ศ. 2563
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

39

“การปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำ�งานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
ประจำ�ปี 2561” วันที่ 11 มิถุนายนพ.ศ. 2561 จัดโดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

40

สัมมนาสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง (coach) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา
วันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

41

โครงการ สนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศ (ระยะสัน้ ) วันที่ 15 มิถนุ ายน -15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

42

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสีย่ งและการจัดทำ�แผนฉุกเฉิน/
แผนฟืน้ ฟู ระยะที่ 3 สำ�หรับหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน วันที่ 15, 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

43

เสวนาในหัวข้อ “Roundtable on IPR Issues and Legal Trends” ในงาน JUDICIAL COLLOQUIUM ON
CIVIL AND CRIMINAL IP INFRINGEMENT CASES วันที่ 20 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

44

โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2561 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

45

ประชุม AUN Human Rights Education (AUN-HRE) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดย ASEAN University Network

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

46

อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำ�ปี 2561 วันที่ 1-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

47

UNCTAD Intergovernmental Experts Group on Competition Law and Policy
วันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย UNCTAD

อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

48

ประชุม “Advancing Environmental Law Together : Regional Meeting of UN Environment
Montevideo Focal Points in Asia and the Pacific” วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยองค์การสหประชาชาติ

อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

49

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program)
วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย Thailand Arbitration Center

อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

50

ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 “พัฒนากระบวนการยุติธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำ� นำ�ความยุติธรรมสู่ประชาชน” วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยสำ�นักงานกิจการยุติธรรม

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
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ผศ.ดร.Alexandre Chitov

53

โครงการยกระดบั ศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรูน้ านาชาติของภูมภิ าคของพืน้ ทีภ่ าคเหนือ อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
วันที่ 13-17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

54

“Democracy and Migrant” วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย Foreign Minister of the
Federal Republic of Germany ร่วมกับ Foreign Minister of the Republic of Indonesia

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

55

เสวนา ลิขสิทธิ์ ญี่ปุ่น ไทย วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

56

อบรมจริยธรรมการวิจยั ประจำ�ปี 2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

57

ประชุม “The Bali Democracy Forum Berlin Chapter on : Migration and Democracy
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

58

โครงการ “เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)”
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

59

อบรมการกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2561
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ร่วมกับสำ�สำ�นักงานศาลปกครอง

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

60

เสวนาหัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
จัดโดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

61

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะนิติศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยงานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

62

โครงการ Academic Reading Group ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561
จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ผศ.ดร.Alexandre Chitov
อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

63

การประชุมหารือและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

64

ประชุม เรื่อง Blockchain กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

65

สัมมนา เรื่องพยานทางการแพทย์ในกระบวนการยุติธรรมและในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรมที่สืบเนื่องจากมาตรฐานเวชปฏิบัติ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
จัดโดยแพทยสภากับสำ�นักงานศาลยุติธรรม

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

66

โครงการ “เสวนาร่วมเครือข่ายนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม” วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
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Chiang Mai University

Education Management

สัมมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครัง้ ที่ 7 หัวข้อเรือ่ ง ความริเริม่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่
กับประเทศไทย 4.0 : สู่การพัฒนาร่วมกัน วันที่ 10 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Research
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Academic Service

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
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อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 หลักสูตรเบื้องต้น
วันที่ 6 -7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรณ์
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67

ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสุขภาพวะจิตของนักศึกษาและปรึกษาหารือแนวทางในการดูแลนักศึกษา
จัดการความเครียดในช่วงสอบ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

68

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกเกรดในระบบออนไลน์ และการกรอกข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
จัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ผศ.สุธาสินี สุภา
อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผศ.ดร.Alexandre Chitov
อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์
อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

69

ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำ�
สะแกกรัง (สทนช.) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดโดยสำ�นักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ

อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

70

โครงการอบรมการขอตำ�แหน่งทางวิชาการ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยงานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

71

การประชุม China-ASEAN Procedural Law Forum วันที่ 11-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย Guangxi University

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

72

ประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Animal Law Conference วันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of New England, AUSTRALIA และ อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ASEAN Research Institute for Environmental Law
อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์
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การพัฒนาและฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วม

1

ประชุม เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 (กิจกรรม QA Cur family ครั้งที่ 1)
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง
นายทินกฤต นุตวงษ์
(High Impact Project) ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และทุน
วิจัยท้องถิ่น สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
จัดโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยเชิงพื้นที่และวิชาการรับใช้สังคม

3

การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost effective based)
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 จัดโดยงานนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
นางฐิติมา อัครจินดา
นางวรันธร วังเวียง
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
นายพันธ์นริศร์ เธียรธนาการ
นายประธาน สันทิศ
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
นายสวัสดิ์ กุระนัย
นายภควัติ พรหมชาติ
นายวีรยุทธ บุญมาปะ
นางสาวภัคพัสธร การสมดี
นายโสภาค พิชวงค์
นายกฤษณ ศิริ
นางอัมพวรรณ ปัญญารักษา
นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ
นางศรัณย์ธร มีบุญ
นางสาวคิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นายทินกฤติ นุตวงษ์
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล

4

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ KM to Innovation
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

5

ประชุมชี้แจงแผนการดำ�เนินงาน CMU-EdPEx ประจำ�ปี 2561
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

6

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

7

ประชุมหารือและพิจารณาร่างประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมกีฬาระดับปริญญาตรี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

8

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (1st CMU Developer Day)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

9

โครงการ QA Cur @ family ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

10

Thaijo วันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI)

นางสาวคิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
นายทินกฤต นุตวงษ์

Reward & Credentials

Foreign Affairs

Institutional Empowerment

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

Academic Service

Research

Education Management

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
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การพัฒนาและฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วม

11

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยง
และการจัดทำ�แผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

12

โครงการฝึกอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารเพอ่ื ทบทวนและพฒ
ั นาผุป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหารความเสีย่ ง ระยะที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

13

การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครัง้ ที่ 12 นายทินกฤต นุตวงษ์
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

14

การจัดลำ�ดับความเสีย่ ง, เลือกวิธจี ดั การความเสีย่ ง, ทำ�แผนบริหารความเสีย่ ง
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

15

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารความเสีย่ ง ระยะที่ 2 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

16

ประชุมคณะทำ�งานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ

17

โปรแกรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย Social Sciences &
Humanities Databases Information Seeking via Single Search for
Research Paper วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

นายทินกฤต นุตวงษ์

18

กิจกรรม Curriculum QA Show & Share
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา

นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ
นางสาวภัคพัสธร การสมดี

19

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง EdPExกับการพัฒนากระบวนการทำ�งานสูค่ วามเป็นเลิศ นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางฐิติมา อัครจินดา

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

20

“ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครัง้ ที่ 2” วันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นายทินกฤต นุตวงษ์

21

เครื่องมือสำ�หรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: “Tools for
Quality หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู”้ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความ
เสีย่ งและการจัดทำ�แผนฉุกเฉิน/แผนฟืน้ ฟู ระยะที่ 3
วันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสวัสดิ์ กุระนัย

23

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase 2)
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
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ผู้เข้าร่วม

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม
วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชยี งใหม่

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

25

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา

26

ประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 และการเตรียม
การจัดทำ�งบประมาณปี 2563 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา

27

ปลดล๊อคปฏิวตั ติ นเองก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ ำ�ทีย่ อดเยีย่ ม นำ�องค์กรไปสูค่ วามสำ�เร็จ
วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

28

เครื่องมือสำ�หรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: “Tools for
Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ”
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
นางฐิติมา อัครจินดา
นางววรันธร วังเวียง
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล

29

การบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และการเตรียมการจัดทำ�งบประมาณ
ปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา

30

A&A Solution day วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

31

สัมมนาสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง (coach) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
และวินัยนักศึกษา วันที่ 14-15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32

ประชุมโปรแกรมรับเข้าระดับปริญญาโท วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ

33

โครงการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางการท่องเที่ยว
ต้นแบบ โดยสอนหัวข้อ “กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น สำ�หรับผู้ประกอบการ”
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นางสาวเปรมสิริ เจริญผล

34

สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ
นางสาวภัคพัสธร การสมดี

35

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สายสนับสนุน เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยงานบริหารทั่วไป
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ
นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นายทินกฤติ นุตวงษ์
นายภควัติ พรหมชาติ
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นายโสภาค พิชวงค์
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นางวรันธร วังเวียง
นางสาวภัคพัสธร การสมดี
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล

36

โครงการ QA Cur @ family ครั้งที่ 3
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา

37

การใช้งานระบบ MIS และการจัดการข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวคิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
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ผู้เข้าร่วม

38

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้งานระบบวิจยั เพือ่ การรายงานผลตามยุทธศาสตร์และการใช้งานระบบวิจยั นางฐิติมา อัครจินดา
เพื่อประกอบการยื่นเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39

ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

40

อบรมระบบสารสนเทศจัดหางานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

41

ทดสอบระบบการให้คะแนนและประมวลผลเพือ่ ใช้สำ�หรับให้กยู้ มื เงิน กยศ. กรอ. ประจำ�ปีการศึกษา 2560 นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42

การนำ�เข้าข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ CHE-QA Online วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์

43

การใช้งาน CMU Private Cloud วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

44

การประชุมสภาพนักงานสัญจร วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ

45

ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
การเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

46

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากระดับปฏิบัติการด้านงานวิจัย บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
จัดโดยงานบริหาร งานวิจยั บริการวิชาการและวเิ ทศสัมพันธ์คณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวคิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
นายทินกฤต นุตวงษ์
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล

47

การอบรมจริยธรรมการวิจัยประจำ�ปี 2561 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายทินกฤต นุตวงษ์

48

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการทำ�ผลงานชำ�นาญการ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

49

อบรมวิธีการใช้งานระบบ IRSS ด้านวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางสาวคิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์

50

โครงการ “เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)”
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
นางวรันธร วังเวียง

51

การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายทินกฤต นุตวงษ์

52

wokshop eMENSCR วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
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53

โครงการการพัฒนาหลักสูตร และศักยภาพนักประเมินผลเชิงพัฒนา
วันที่ 15-17 ตุลาคม, 1-3 พฤศจิกายน, 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
จัดโดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

54

อบรมการใช้งานระบบขอรหัสงบประมาณ ขออนุมตั โิ อนเงินงบประมาณ นางฐิติมา อัครจินดา
ออนไลน์ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสวัสดิ์ กุระนัย

56

ประชุมเครือข่ายการให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

57

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

58

โครงการส่งเสริมทักษะการทำ�วิจัยสถาบัน
วันที่ 12,19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
นางสาวสุธีรา ช่อประดิษฐ
นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวภัคพัสธร การสมดี
นายทินกฤติ นุตวงษ์
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นายนพรัตน์ อัครจินดา
นางสาวคิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล

59

การประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร
ตามแนวทาง CMU-EdPEx วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุณี สุวรรณรัตน์
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“

“

ภาพกิ
จ
กรรม
การศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และการดำ�เนินการจัดทำ�วารสารนิติสังคมศาสตร์
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
ด้านบริหารวิชาการ ด้านวิจัย และการบริหารจัดการสำ�นักงาน
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิแบบซี ซีแอลอี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศไทย
บทบาทและการทำ�งานของศูนย์ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
วันที่สิ้นสุด

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) มาเลเซีย
(UKM)

24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560

23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563

6

College of Social Sciences, National Cheng Kung University
(NCKU)

สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน)

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+ Key Action 1– Mobility for learners and staff –
IIA 2017-2019 with Faculty of Health and Social Studies,
University of South Bohemia

สาธารณรัฐเชค

10
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562

9

Southwest University of Political Science and Law

สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 เมษายน
พ.ศ. 2561

24 เมษายน
พ.ศ. 2566

10

Guangxi Institute of Economic and Political Studies on Southeast Asia สาธารณรัฐประชาชนจีน

6 มิถุนายน
พ.ศ. 2561

5 มิถุนายน
พ.ศ. 2566

11

สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564

12

Law School, Zhongnan University of Economics and Law

สาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ตุลาคม
พ.ศ. 2561

27 ตุลาคม
พ.ศ. 2566

13

Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

30 ตุลาคม
พ.ศ. 2561

29 ตุลาคม
พ.ศ. 2566

Education Management

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

Research

The University of Law of Ho Chi Minh City (HCMC)
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Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

ประเทศ
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หน่วยงาน
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เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ลำ�ดับ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

วันที่เริ่มต้น

1

University at Buffalo the state University of New York

2

School of International Law, Southwest University of Political Scince and Law สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3

Faculty of Law, Zhongnan University of Economics and Law

26 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“

“

หน่วยงาน

ภาพกิ
จกรรม
เจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ผศ.ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์ คณบดี และ ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีคณะนิตศิ าสตร์ เดินทางไปยัง University at Buffalo School of Law
เพื่อเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน วันที่ 9 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดี และ ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปยัง Faculty of Law, Zhongnan University of
Economics and Law เพือ่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
วันที่ 26 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ Zhongnan University of Economics and Law ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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10 มกราคม พ.ศ. 2561

2

University at Buffalo the state University of New York

สหรัฐอเมริกา

11 – 14 มกราคม พ.ศ. 2561
18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 –
31 มกราคม พ.ศ. 2562

3

สถาบันยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

15 – 17 มกราคม พ.ศ. 2561

4

University of Strathclyde Glasgow

สหราชอาณาจักร

18 – 19 มกราคม พ.ศ. 2561

5

Aberdeen University

สหราชอาณาจักร

25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561
20 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
22 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
26 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
16 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
7 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

6

The National University of Malaysia

มาเลเซีย

15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

7

Universitas of Jakartar

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

8

School of Law, University of Nottingham

สหราชอาณาจักร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

9

O.P.Jindal Global University

สาธารณรัฐอินเดีย

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

10

เทศมนตรีนคร Chongqing

สาธารณรัฐประชาชนจีน

5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

11

School of International Law, Southwest University of Political Scince and Law

สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

12

HCMC University of Law

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

21 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

13

กงสุลใหญ่ไทย ประจำ�นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

21 กันยายน พ.ศ. 2561

14

Law School, Beihang University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 – 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

15

Southern Cross University

ออสเตรเลีย

5 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

16

School of Law University of New England

ออสเตรเลีย

16 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Research

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Academic Service

Peking University School of Transnational Law (STL)

Reward & Credentials

1

Education Management

วันที่เริ่มต้น

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection
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“

“

ภาพกิ
จกรรม
ต้อนรับอาคันตุกะ

ต้อนรับ Prof. John Aycock ตำ�แหน่ง Director of Graduate and International Programs จาก Peking University School of Transnational Law (STL)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนือ่ งในโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในหัวข้อ “The Globalization of Legal Education”
ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ ตัวแทนจากสถาบันยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำ�นวน 7 คน
เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ ในหัวข้อ “การศึกษาวิชากฎหมายในปัจจุบนั ”
และหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน วันที่ 15 – 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ต้อนรับ Prof. Paul James Cardwell จาก University of Strathclyde Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร เนือ่ งในโอกาสเยีย่ มเยือนคณะนติ ศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Brexit” ให้แก่นักศึกษา
วันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Institutional Empowerment

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

ต้อนรับตัวแทนจาก The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Universitas of Jakartar ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เนื่องในโอกาสเข้าร่วมโครงการ International Conference on ASEAN Law
วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Reward & Credentials

Foreign Affairs

ต้อนรับ Dr. Bernd Justin Jütte และ ผู้ช่วย จาก School of Law จาก The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร
เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “European IP” ให้แก่นกั ศึกษา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Assoc. Dr. Prabhakar Singh จาก O.P.Jindal Global University เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการเขียนบทความเพือ่ การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนบรรยายพิเศษ หัวข้อ “how to write an academic article”
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Semicolonial Siam, Imperialism and 19th Century International Law”
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Law
Chiang Mai University
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ต้อนรับ Prof.Dr.Peter Duff จาก Aberdeen University ประเทศสหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
วันที่ 25 – 26 มกราคม, 20 – 21 กุมภาพันธ์, 22 – 24 มีนาคม, 26 – 30 มิถนุ ายน, 16 – 19 กรกฎาคม, 7 – 9 สิงหาคม และ 7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับตัวแทนจากเทศมนตรีนคร Chongqing นำ�โดย Mr. Qu Qian รองนายกเทศมนตรี Mr. Deng Rui, Mr. Wang Dingguo, Mr. Ma Yong,
Mr. Xu Quan และ Mr. Liu Xianrui เนือ่ งในโอกาสเปิดศูนย์ปรึกษากฎหมายไทย-จีน ระหว่างคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School of International Law,
Southwest University of Political Scince and Law ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Ms.Yuling Song, Mr. Xinglong Yang และ Ms. Zeyin Wang
ตัวแทนจาก School of International Law, Southwest University of Political Scince and Law ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
วันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา จาก HCMC University of Law ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในการจัดกิจกรรม ASEAN Filed Trip Program และมีจัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย
ตลอดจนหารือถึงแนวทางการดำ�เนินงานร่วมกันในอนาคต
วันที่ 21 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รางวัลและการได้รับการยอมรับ

Education Management

ศิษย์เก่า

Research

พันตำ�รวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรัก ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 รหัสนักศึกษา 3604248
ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2561 สาขาบริการสังคม

Academic Service

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Institutional Empowerment

Preservation of cultural heritage
and
environmental protection

นางสาวอรรฆพร บุญเทียม รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 572012158 และ
นายเอเชีย หยุน่ จิตต์ รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 582010080
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์
ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำ�ปี 2561
จาก สำ�นักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Foreign Affairs

นายสิทธิณัฐ รักฐิติธรรม รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 572010068 และ
นางสาววิชญาพร พวงจันทร์ รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 582010066
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมาย
โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำ�ปี 2561
จาก สำ�นักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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นาย อุดมทรัพย์ รืน่ รมย์ และนายเอเซีย หยุน่ จิตต์ นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ ชัน้ ปีท่ี 4
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำ�ลอง
ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์
จาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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นายกฤษดนัย เทพณรงค์ รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 582012006
ได้รับรางวัลชมเชย
จากโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนในการขับเคลือ่ นประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในหัวข้อ โครงการจัดสรรพื้นที่สาธารณะเพื่อลูกจ้างลักษณะ Non Standard
Employment และผู้มีความเสี่ยงหรือเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้า
จากกรมองค์การระหว่างประเทศ

นางสาวสรัญรส จันทร์อาภรณ์ รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 572010067
ได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำ�ปีการศึกษา 2561
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาระดับปริญญาโท

นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล และ นางสาวพิมพ์ณดา วศินชัยวัฒน์
ได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ในหัวข้อ “สังคมสร้างใหม่ : จินตนาการกับความเคลื่อนไหวทางสังคม”

นายศรัณย์ จงรักษ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561
จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การให้และกีดกันสิทธิของผู้ใช้แรงงาน โดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537”
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