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สารจากคณบดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

ขอกราบสวัสดีผูอ้ า่ นรายงานประจ�ำปี ของคณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทกุ ท่าน ในห่วงปี 2562
ที่ผา่ นมาคณะนิตศิ าสตร์วางหลักการของคณะให้เป็น “คณะนิตศิ าสตร์เพื่อสังคม” และได้มกี ารขับเคลื่อนงาน
ในหลากหลายด้าน ทั้งด้านหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ หากผู ้อ่านเปิ ดเข้าไปจะพบว่า
คณะได้ดำ� เนินการจัดหลักสูตรที่ตอบโจทย์นติ ศิ าสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศ มีการด�ำเนินงานวิจยั ที่ตอบปั ญหา
ของสังคม และมีงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับความต้องการของพื้นที่ อันน�ำไปสู่
การยกระดับงานด้านนิติศาสตร์ของประเทศไทย
ซึ่งงานที่ผ่านมานัน้ ขับเคลื่อนจากทีมงานของคณะ และนักศึกษาที่ร่วมแรง
ร่วมใจกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในช่ วงปี ท่ผี า่ นมา ในการก้าวต่อไปของคณะนิตศิ าสตร์
พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และขอยืนหยัด
ร่วมกันในการเป็นนิติศาสตร์เพื่อความยุ ติธรรมในสังคม

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชั ย วิสุทธิศักดิ์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์

วิสัยทัศน์
นิติศาสตร์เพื่อความยุ ติธรรมในสังคม

พันธกิจ
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ค่านิยม

L

เป้าหมาย
นิติศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศ
ที่มุ่งเน้นกฎหมายเพื่อสังคมภายในปี 2564

อัตลักษณ์
วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม
น้อมน�ำสังคม

จัดการศึกษา โดยมุ ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู ้ของนักศึกษา
ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ
ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาสังคม
ท�ำนุบ�ำรุ งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ให้ด�ำรงอยู ่อย่างยั่งยืน
พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งสร้าง
การมีส่วนร่วม แก้ปัญหาตรงจุ ดของหน่วยงาน
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เป็นองค์กร
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มุ ่งสู่ผลส�ำเร็จ

ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยแรงบันดาลใจ
เพื่อสังคม

มีความเป็นมืออาชีพ

ยึดมั่นในศีลธรรมและ
จริยธรรม

หลากหลาย
แต่รวมเป็นหนึ่ง
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ประวัติความเป็ นมา
H I S T O R Y

พ.ศ. 2546 ท�ำการปรับปรุ งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของสังคม หน่วยงานและองค์กรที่ต้องการบุ คลากรทาง
ครัง้ ที 2/2549 เมือวันที 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นคณะล�ำดับที 20 กฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษากฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 หลังจากการส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น
ตอนพิเศษ 112 ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีความเป็นมา
โดยสังเขป ดังนี้
พ.ศ. 2547 เปิ ด สอนปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
่
่
พ.ศ. 2508 เริ่ม จั ด การเรียนการสอนในฐานะสาขาวิช านิติศาสตร์ เนืองจากเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
่
ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึงก่อให้เกิดความสนใจในสาขาวิชานิตศิ าสตร์เป็นอันมาก จึงเปิ ดหลักสูตร
่
่
่
โดยเปิ ดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกส�ำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ เพือเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ทีต้องการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึ้น

คณะนิ
ต
ศ
ิ
าสตร์
จัดตัง้ ขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่
่
่
่

วิชาบังคับพื้นฐาน วิชาโทและวิชาเลือกส�ำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของ
พ.ศ. 2549 ได้สถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ สอดคล้องกับการ
่
่
พ.ศ. 2535 เปิ ดสอนหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ปรับเปลียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิ ดการเรียนการสอน ของรัฐ โดยยังคงใชอ้ าคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
่
หลักสูตรดังกล่าว อนึ่ง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผน เป็นทีตงั้ ส�ำนักงานคณะนิติศาสตร์
พัฒนาการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาระยะที่ 7 (ปี งบประมาณ 2535 - 2539)
พ.ศ. 2538 ด�ำเนินการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พ.ศ. 2556 ท�ำการปรับปรุ งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตร
่
ภายใต้ช่ื อ “โครงการให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน” ซึ่ งได้ มหาบัณฑิตเพือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบสนองต่อสถานการณ์
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุ บัน และสอดคล้องกับ
ด�ำเนินการมาจนถึงปั จจุ บัน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
พ.ศ. 2539 เริ่มโครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ
บัณฑิต จากสาขาวิชาขึ้นเป็นภาควิชา ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
่
อุ ดมศึกษาระยะที่ 8 (ปี งบประมาณ 2540 - 2544) โดยได้ใชอ้ าคาร 2 พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ได้ย้ายสถานทีท�ำการมายังอาคารเรียนและ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตงั้ ส�ำนักงานโครงการ บริหารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่
จัดตัง้ ภาควิชานิติศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย
แต่โครงการดังกล่าวได้ถูกชะลอไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากฐานะ พ.ศ. 2561 ท�ำการปรับปรุ งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตร
่
การเงิน การคลังและภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 2540 และแม้ว่า มหาบัณฑิต เพือให้หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองต่อสถานการณ์
่
สาขาวิชานิติศาสตร์จะมีฐานะเพียงหน่วยจัดการศึกษาก็ตาม แต่ยังคง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุ บันและเพือพัฒนานักศึกษา
ตามภารกิจหลักที่ส�ำคัญของหลักสูตร 3 ประการ ดังนี้
มุ ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น
1. การรับรองความเปลี่ยนแปลงของสมาคมวิชาชีพ ที่มกี ารประกาศใช้
มคอ. 1 มารตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา
2.
การสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตร “นิตศิ าสตร์เพื่อสังคม” ให้เป็น
ส่งผลให้บณ
ั ฑิตผู ส้ ำ� เร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิตศิ าสตร์ สามารถสมัคร
จุ ดเด่น และสร้างบัณฑิตที่เป็นพลเมืองโลก
เป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้
3. การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันตามยุ ทธศาสตร์ไทยแลนด์
4.0 รับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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โครงสร้างองค์กร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
▶ ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับ และดูแล
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คณะกรรมการอ�ำนวยการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ประธานกรรมการ)

ท่านสัตยา อรุ ณธารี

นายสุรสีห์ โกศลนาวิน

อัยการอาวุ โสและกรรมการอัยการผู ท้ รงคุณวุ ฒิ
(กรรมการ)

(กรรมการ)

นายวีระชัย ชื่นชมพู นุท

ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ กฎหมายและ
งานเลขาธิการธนาคาร UOB จ�ำกัด (มหาชน)
(กรรมการ)

คณบดีคณะนิตศิ าสตร์
(กรรมการและเลขานุการ)
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คณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุ ทธ ผลภาค

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ ษณีย์ เอมศิรานันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กลุ
ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรม
สหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
หัวหน้าส�ำนักวิชานิติศาสตร์

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
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ข้อมูลทั่วไป
About Faculty of Law

ด้านทรัพยากรบุ คคล

บุ คลากร จ�ำนวนบุ คลากรในปี พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทัง้ สิ้น 56 คน มีรายละเอียดดังนัเ
สายสนับสนุน

สายวิชาการ
4% 4%

3%
20%

19%

พนักงานมหาวิทยาลัย

7%

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย

3%

ข้าราชการ
พนักงานส่วนงาน
73%

ลูกจ้างประจ�ำ

67%

จ�ำแนกตามวุ ฒิการศึกษาและต�ำแหน่งทางวิชาการ
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

4%
37%

46%

วุ ฒิการศึกษา

50%

31%

ต�ำแหน่งทางวิชาการ

วุ ฒิการศึกษา

61%

63%

8%

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อาจารย์

ผศ

รศ

ป.ตรี

ป.โท

จ�ำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff)
ล�ำดับ
1
2

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์
Visiting Professor

จ�ำนวน
2
10

ด้านการเงิน

งบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงบประมาณทัง้ สิ้น 67,724,876.11 บาท รายละเอียดดังนี้
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม

รายรับ
28,385,216.34
39,339,659.77
67,724,876.11

รายจ่าย
28,385,216.34
23,300,181.95
51,685,398.29

รายรับสูง/ต�่ำกว่ารายจ่าย
16,039,477.82
16,039,477.82
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการใชก้ ฎหมาย และมีจิตส�ำนึกในการแก้ไขปั ญหาของสังคมและประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู ้ สามารถน�ำความรู ้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ไปบู รณาการกับความรู ้ ในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อน�ำไปใชใ้ น
การประกอบวิชาชีพ ควบคู่กับความรู ้ในทางวิชาการ
3. เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสังคม ประเทศ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต่อบุ คลากรทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ
จุ ดเด่นของหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ เน้นการศึกษากฎหมายที่มีลักษณะสหวิทยากรที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ โดยนักศึกษาจะสามารถน�ำความรู ้ทางกฎหมาย
มาปรับใชก้ ับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อการรับใชแ้ ละแก้ไขปั ญหาของสังคม

การรับนักศึกษาในปี การศึกษา 2562
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมาจากการคัดเลือกโดยมีรูปแบบดังนี้
รอบที่
1

2

3
4

รู ปแบบ
ผู ้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ)
ผู ้ได้รับรางวัลการตอบปั ญหากฎหมายระดับประเทศ (ภาคปกติ)
รับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ และระดับชาติ (ภาคปกติ)
โควตาภาคเหนือ (ภาคปกติ)
โควตาภาคเหนือ (ภาคพิเศษ)
โครงการพิเศษ (ชายไทยภูเขา,เยาวชนดีเด่นทางการกีฬา) (ภาคปกติ)
ผู ้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
ผู ้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการพิเศษ (เด็กดีมีท่ีเรียน,นักเรียนพิการ}ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม,ทุนอุ ดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) (ภาคปกติ)
การรับตรงร่วมกัน (ภาคปกติ)
การรับตรงร่วมกัน (ภาคพิเศษ)
Admission (ภาคปกติ)
Admission (ภาคพิเศษ)

แผนการรับ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
5
5
2
95
95
4
10
10
1

5
0
2
63
53
4
4
1
1

120
120
10
10

74
114
10
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Misson
Education Management
Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

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

Misson
Research

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Misson
Academic Service

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน จ�ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

Education Management

โดยมุ ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็น
มาตรฐานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู ้ของนักศึกษา

Reward & Credentials

การจัดการศึกษา

About
Faculty of Law

การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
M I S S I O N

10
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู ค้ วามสามารถในระดับเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถน�ำเอาความรู ไ้ ปประยุ กต์ใชใ้ นการแก้ไขปั ญหาสังคมได้
2. มีความสามารถในการประยุ กต์ใชท้ ฤษฎีและความรู ้ต่างๆในการท�ำความเข้าใจกฎหมาย ตลอดจนประเด็นทางสังคม
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบสัมมาชีพ
4. มีความสามารถและทักษะในการท�ำวิจยั ทางนิตศิ าสตร์ดว้ ยมุ มมองที่กว้างขวางและลุม่ ลึก ตลอดจนการค้นหามุ มมองและองค์ความรู ใ้ หม่
ในด้านนิติศาสตร์
5. มีความสามารถในการใชภ้ าษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อการประกอบวิชาชีพนิติศาสตร์ในปั จจุ บัน
จุ ดเด่นของหลักสูตร
แนวทางการศึกษานิตศิ าสตร์ท่เี ป็นอยู ท่ ่วั ไปมุ ง่ ให้นกั ศึกษามีความรู ค้ วามสามารถเกี่ยวกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายที่ใชบ้ งั คับอยู ่ (Positive Law) เป็นหลัก
แต่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายและผลที่เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งเป็นความพยายามที่จะ
ท�ำให้นติ ศิ าสตร์มคี วามเชื่อมโยงกับสังคมศาสตร์มากกว่าที่เคยเป็น ตลอดจนน�ำเอาระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์มาใชใ้ นการวิจยั ด้านกฎหมายมากขึน้
หรือที่เรียกว่าเป็นการศึกษากฎหมายและสังคม (Law and Society) โดยพิจารณาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และสังคมในแง่มุมต่างๆ
โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนโดยใชห้ ลักสูตรปรับปรุ ง 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 ครัง้
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผย
แพร่ในวารสารระดับชาติท่อี ยู ่ในฐานข้อมู ล TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็น
บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุ มวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
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 ครัง้
2. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรก
		
จ. การสอบประมวลความรู ้ ผ่านการสอบประมวลความรู ้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค�ำร้องขอ
		
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ปี รึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ท่ปี รึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
การรับนักศึกษาในปี การศึกษา 2562
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมาจากการคัดเลือกโดยมีรูปแบบดังนี้
รอบที่

รู ปแบบ

1

รับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์

แผนการรับ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
15

14

คณะนิติศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี การศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร รายละเอียดดังนี้
ก�ำหนดการตรวจ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจและประเมิน ดังนี้
1. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนี พัทธวรากร		
ประธานกรรมการ
2. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุ มทรัพย์		
กรรมการ
3. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร		
กรรมการ

ผลการประเมินระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ผ่าน
3.81

ผ่าน
4.26

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การก�ำกับมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ท่ี 2-10*

Misson
Research

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คะแนนการประเมินระบบการประกันคุณภาพของคณะนิติศาสตร์ตามตัวบ่งชี้ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ท่ี 1 และตัวบ่งชี้ 2-10 ตามเกณฑ์ CMU-QA Curriculumป รวมจ�ำนวน 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

Misson
Education Management

ประกันคุณภาพหลักสูตร
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Misson
Academic Service

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 และเป็นค่าเฉลี่ยนเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการประเมินแบบให้คะแนน*

นักศึกษา
ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

Misson
Institutional Empowerment

394 คน
(36%)

จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559-2562 (คน)

จ�ำนวนผู ้ส�ำเร็จการศึกษา (คน)

14

17

21

148

159

11

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

634 คน
(59%)

9

2

132

123

3

176

70

71

221
163

95

98

57

2559

2560

2561

56

2562

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

2558
ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

70

78

2559

2560

44

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

2561

Reward & Credentials

56 คน
(5%)

Misson
Foreign Affairs

จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมดประจ�ำปี การศึกษา 2562 (คน)

12
นักศึกษาต่างชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษาต่างชาติท่ีศึกษาในหลักสูตร
ล�ำดับ

หลักสูตร

1

นิติศาสตรบัณฑิต

2

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวน (คน)

วันที่ด�ำเนินการ

Zhongnan University of
Economics and Law
กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA) กระทรวง
การต่างประเทศ

1

ปี การศึกษา 2562

2

ปี การศึกษา 2562

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Inbound Students)
ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

Institute of South East Asian
Affairs Spring 2018

2

FUU Global Tour 2019

3

Institute of South East Asian
Affairs Summer 2018

4

Institute of South East Asian
Affairs Summer 2018

5

Institute of South East Asian
Affairs Fall 2019

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Institute of South East
Asian Affairs (ISEAA)
The National University
of Malaysia
Institute of South East
Asian Affairs (ISEAA)
Institute of South East
Asian Affairs (ISEAA)
Institute of South East
Asian Affairs (ISEAA)

จ�ำนวน (คน)

วันที่ด�ำเนินการ

16

14 มกราคม – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

17

11 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

32

30 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

6

22 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

13

12 สิงหาคม – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Outbound Students)
ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
2019 ณ ประเทศจีน

2

โครงการ CMU-UNE Visiting
Student Scholarship 2019 School
of Law, University of New England

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวน (คน)

วันที่ด�ำเนินการ

Southwest University of
Political Science and Law
School of Law, University
of New England

3

3 มีนาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

4

25 มิถุนายน – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
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Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 2019 ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ Southwest University of Political Science and Law ประเทศจีน

Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2018 วันที่ 20 มิถุนายน – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ University of New England ประเทศออสเตรเลีย

Misson
Academic Service

Misson
Research

Misson
Education Management

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “FUU Global Tour 2019” วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็ นพลเมืองโลก
คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก ทัง้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และสอดคล้อง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุ ดมศึกษา (TQF) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาตรี (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มคอ.1)
1. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1. ตระหนักรู ้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุ ติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติท่ีสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักกฎหมาย
1.2. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจติ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปั ญหากฎหมายที่เกิดขึน้ ในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ด้านความรู ้
2.1. มีความรู ค้ วามเข้าใจในกฎหมายพืน้ ฐานและกฎหมายเฉพาะทัง้ ในแง่ทฤษฎี หลักการแนวคิดบทบัญญัตขิ องกฎหมาย และแนวค�ำพิพากษา
หรือค�ำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ
2.2. สามารถน�ำความรู ้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใชก้ ับปั ญหาข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าใน
ระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบู รณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1. มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุ ปข้อเท็จจริงที่ได้มาอันเป็นทักษะ
ที่ส�ำคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
3.2. มีความสามารถในการใชแ้ ละการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ท่เี หมาะสมเพื่อน�ำมาปรับใชก้ ับข้อเท็จจริง
หรือปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึงหลักความยุ ติธรรมและหลักนิติธรรม
3.3. มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมู ลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือจ�ำนวน ข้อมู ลสถิติ ตลอดจนการท�ำ
ความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมู ล วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุ ปและแปลผลข้อมู ลที่ได้มาเหล่านัน้
3.4. มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟั งความเห็นจากบุ คคลอื่นอันเป็นทักษะที่ส�ำคัญของการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย เพื่อน�ำไปสู่ข้อยุ ติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
3.5. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเรียนรู ้ตลอดชีวิต มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิดชอบ
4.1. มีความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผู ้อ่ืน
4.2. รับฟั งความเห็นของผู ้อ่ืนอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น
4.3. มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน
4.4. ใชส้ ิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู ้อ่ืน และมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
5. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ ทคโนโลยี
5.1. มีความสามารถในการใชภ้ าษาเขียนในทางกฎหมาย
5.2. มีความสามารถในการสื่อสารและการน�ำเสนอ ตลอดจนการตัง้ ค�ำถาม หรือการตอบค�ำถามที่ชัดเจนท�ำให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย
5.3. มีทักษะในการใชภ้ าษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
5.4. มีความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทัง้ ในด้านการศึกษา การค้นคว้าการสื่อสารระหว่างบุ คคล และในการประกอบ
วิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี
5.5. มีทกั ษะในการค้นหาท�ำความเข้าใจ และน�ำไไปใชซ้ ่ึงข้อมู ลที่เป็นตัวเลข หรือจ�ำนวนสถิตติ า่ งๆ เพื่อประโยชน์ในการใชก้ ฎหมาย การปรับปรุ ง
พัฒนากฎหมาย และก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็ นพลเมืองโลก

4.1

5.1

4.2

✓

4.3 4.4
✓

✓
✓

4

โครงการจิตอาสารักษาความสะอาดวัด

5

โครงการนิติอาสาลดขยะดอยสุเทพ

6

โครงการสัมมนานักกิจกรรมรุ ่นใหม่ ปี 2561

7

โครงการนักเขียนรุ ่นใหม่

8

โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่
ประจ�ำปี การศึกษา 2562

9

โครงการเรียนรู ้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

10

โครงการสอนน้องเตรียมสอบ Cmu-ePro ปี 2562

11

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
(สืบสานปณิธานตราชู )

✓

✓

✓

✓

12

สานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี คณะนิติศาสตร์
ประจ�ำปี การศึกษา 2562

✓

✓

✓

✓

13

ประเพณีน�ำนักศึกษาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ

✓

✓

✓

✓

14

ประเพณีรับน้องรถไฟ

✓

✓

15

สนับสนุนตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สาระดับมหาวิทยาลัย

✓

✓

16

สานสัมพันธ์ 5 คณะสังคมศาสตร์

✓

✓

✓

17

พิธีไหว้ครู และเชิดชู นักศึกษาดีเด่น

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

สานสัมพันธ์สิงห์ขาว-ตราชู เกมส์

✓
✓

✓

20

กิจกรรมต้อนรับลูกชา้ งเชือกใหม่

✓

✓

21
22

ค่ายพัฒนานักศึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์
(ABAC&CMU)
ตราชู พ่ตี ิวน้อง

23

กิจกรรมเตรียมความพร้อมค่ายรอ (LAW)
อาสาพัฒนาชนบท

24

โครงการทูตกิจกรรมแห่งคณะนิติศาสตร์
ประจ�ำปี การศึกษา 2562

✓

✓

✓

25

โครงการขันโตก : ลานนาสร้างสรรค์รับขวัญน้องใหม่
ประจ�ำปี 2562

✓

✓

✓

26

โครงการบ่มเพาะธุ รกิจ

27

โครงการ First date meeting

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

31

โครงการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีและวงสนทนาใน
ประเด็นกฎหมายในสังคม
โครงการ Project-based น.ศ.ชั้นปี ท่ี 2 : โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

✓

✓

✓

32

โครงการแข่งขันการว่าความศาลจ�ำลอง

✓

✓

✓

30

✓

✓

กิจกรรมสานสัมพันธ์ (ALSA First Date) ประจ�ำปี 2562

29

✓

✓

18

โครงการรอ (LAW) อาสาพัฒนาชนบท ครัง้ ที่ 4
ประจ�ำปี การศึกษา 2562
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาลูกรพีภาคเหนือ ครัง้ ที่ 12
(ประชุ ม)

✓
✓

19

28

5.2 5.3 5.4 5.5

Misson
Education Management

3

โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสโมสร
น.ศ. ประจ�ำปี 2562

3.2 3.3 3.4 3.5

Misson
Research

โครงการภาษาจีนขัน้ ต้น

3.1

Misson
Academic Service

2

2.2

ทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

✓

✓

Misson
Foreign Affairs

โครงการกีฬาสัมพันธ์ฟุตบอลนิติศาสตร์ร่วมใจ
ประจ�ำปี การศึกษา 2561

2.1

1.2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ

Misson
Institutional Empowerment

1

1.1

ทักษะปั ญญา

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

โครงการ

ความรู ้

Reward & Credentials

ล�ำดับ

คุณธรรม

About
Faculty of Law
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ล�ำดับ

คุณธรรม

โครงการ

1.1

1.2

ทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
ความรู ้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะปั ญญา

33

โครงการความรู ้เกี่ยวกับการเลือกตัง้ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562

✓ ✓

✓

34

โครงการบริหารจัดการขยะของคณะนิติศาสตร์
โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุ ติธรรม
ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่
โครงการพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

35
36
37
38
39
40
41
42
43

✓

โครงการให้ความช่ วยเหลือทางทะเบียนราษฎร
กรณีอ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุ ติธรรม
ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่

✓

✓

✓

✓

✓ ✓
✓

โครงการการฝึ กอบรมการจัดรายการวิทยุ ตราชู คู่ชาวบ้าน
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจาก
การลงทุนข้ามชาติในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ
โครงการสร้างสื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการการ
เรียนรู ้ โดยใชโ้ ครงการเป็นหลัก SO-U-L GOOD
โครงการกระบวนวิชาตัวเลือกอิสระเกี่ยวกับ
“นักกฎหมายสายธุ รกิจ” ภายใต้โครงการการเรียนรู ้
โดยใชโ้ ครงการเป็นหลัก SO-U-L GOOD

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

46

โครงการแนะแนวเส้นทางสู่วิชาชีพทางนิติศาสตร์
และการลงทะเบียนวิชาเลือกที่เหมาะสม
โครงการ Project-based น.ศ.ชั้นปี ท่ี 4 : โครงการศึกษา
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการจัดท�ำโครงการ ให้กับ
น.ศ.ชั้นปี ท่ี 2

✓ ✓

✓

47

โครงการพัฒนาบุ คลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ประจ�ำปี การ
ศึกษา 2562

✓ ✓

✓

48

โครงการทัศนศึกษาปั ญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี การศึกษา 2562

✓ ✓

✓

49

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กงาน
ประจ�ำปี การศึกษา 2562

✓ ✓

✓

50

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ
โครงการน�ำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลัก
ฐาน 5 จังหวัดล�ำปางในกระบวนวิชา 177494
โครงการออกพืน้ ที่ศกึ ษาการจัดการมลพิษและผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมและชุ มชนเหมืองแม่เมาะ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง

✓ ✓

✓

44
45

51
52

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

ระดับปริญญาโท
ล�ำดับ

โครงการ

1

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปี ท่ี 1

2

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (มหาบัณฑิต)

คุณธรรม

ความรู ้

1.1

2.1

1.2

2.2

3.1

ทักษะปั ญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ

3.2 3.3 3.4 3.5

4.1

4.2 4.3 4.4

ทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
✓

✓

✓

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

โครงการให้ความช่ วยเหลือทางทะเบียนราษฎร กรณีอ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่
วันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอ�ำเภอแม่แตงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อแก้ไขปั ญหาด้าน
สถานะและสิทธิ ต่อกรณีการจ�ำหน่ายรายการบุ คคลออกจากทะเบียนราษฎร

Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุ ติธรรม
ณ ศาลปกครอง เชี ยงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู ้การพิจารณาคดีจากผู ้มีประสบการณ์ใน
ศาลปกครองเชี ยงใหม่ และให้นักศึกษาได้เรียนรู ้กระบวนการท�ำงาน ในศาลปกครอง อันจะน�ำไปสู่ทัศนคติท่ีกว้างขวางและสามารถเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคต อีกทัง้ ยังเพิ่มพู นความรู ้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

Misson
Academic Service

Misson
Research

โครงการความรู ้เกี่ยวกับการเลือกตัง้ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้เรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและให้นักศึกษาได้
รับความรู ้เกี่ยวกับการเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Misson
Education Management

ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็ นพลเมืองโลก (ปริญญาตรี)

About
Faculty of Law
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18
โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุ ติธรรม
ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มีนาคมและวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู ้การพิจารณาคดีจาก
ผู ้มีประสบการณ์ในศาลจังหวัดเชียงใหม่ และให้นักศึกษาได้เรียนรู ้กระบวนการท�ำงาน ในศาลจังหวัดเชียงใหม่ อันจะน�ำไปสู่ทัศนคติท่กี ว้างขวาง
และสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคต

โครงการเรียนรู ้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพจิต และแนวทางการช่ วยเหลือ
ในเบื้องต้นแก่กลุ่มผู ้น�ำนักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจ�ำปี การศึกษา 2562
วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมู ลเกี่ยวกับหลักสูตร ความคาดหวังจากคณาจารย์ และวิชาชี พ
ในสาขานิติศาสตร์แก่นักศึกษาใหม่ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ท�ำความรู ้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู ้การปรับตัวที่จะใชช้ ีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการจัดท�ำโครงการ
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดท�ำโครงการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเขียนโครงการและให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู ้และการประเมินผลได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Misson
Foreign Affairs

โครงการตราชู พ่ีติวน้อง ประจ�ำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่ วยเหลือทางวิชาการโดยการทบทวนเนื้อหา แนวข้อสอบในกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอบในภาคเรียนที่ 1 ก่อนการสอบ
กลางภาคและปลายภาค

Reward & Credentials

Misson
Institutional Empowerment

โครงการรอ (law) พัฒนาชนบท ครัง้ ที่ 4 ประจ�ำปี การศึกษา 2562
วันที่ 11 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนต�ำรวจตะเวนชายแดนเบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น ต�ำบลเมืองแหง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู ้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแก่ชาวบ้าน และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

Misson
Academic Service

โครงการพัฒนาและศึกษาปั ญหากฎหมายระหว่างคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชั ญ และคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
(ABAC&CMU)
วันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนความรู ้ทางกฎหมาย และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมาย

Misson
Research

Misson
Education Management

โครงการพัฒนาบุ คลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ประจ�ำปี การศึกษา 2562
วันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายในอนาคต
และให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางอารมณ์และบุ คลิกภาพในการท�ำงาน
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็ นพลเมืองโลก (ปริญญาโท)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชั้ นปี ท่ี 1
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การฟั ง การพู ด ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาชั้นปี ท่ี 1 ในวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (มหาบัณฑิต)
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดทางด้านการเรียน การสอน ตลอดจนเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆ
ของทางมหาวิทยาลัย และ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคณาจารย์ เพื่อขอรับค�ำปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอน

การส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ
ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาด�ำเนินการ

1

เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจ�ำลอง ประจ�ำปี 2562
จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

2

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปั ญหากฎหมาย
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันว่าความในศาลจ�ำลอง

1 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

4

โครงการแข่งขันการว่าความศาลจ�ำลอง ณ คณะนิติศาสตร์

เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

5

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปั ญหากฎหมายระดับอุ ดมศึกษาเนื่องในงานรพีวิชาการ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ

Misson
Foreign Affairs
Misson
Institutional Empowerment
Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

โครงการแข่งขันการว่าความศาลจ�ำลองระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ คณะนิตศิ าสตร์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กทักษะการค้นคว้าทางกฎหมาย ฝึ กทักษะการตัง้ ประเด็นและโต้แย้งทางกฎหมาย ฝึ กทักษะ
การว่าความในศาล

Misson
Academic Service

Misson
Research

Misson
Education Management

การแข่งขันว่าความในศาลจ�ำลอง ประจ�ำปี 2562
จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
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ทุนการศึกษา
ในปี การศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้
ประเภททุนการศึกษา

จ�ำนวนทุน

จ�ำนวนเงิน

งบประมาณรายได้
ทุนสนับสนุนนักศึกษาร่วมกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ
ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์งบประมาณเงินรายได้
ทุนช่ วยงานคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำภาคเรียนที่ 1/2562





5 ทุน
5 ทุน
30 ทุน

90,000.110,000.90,000.-

7 ทุน
2 ทุน

35,000.40,000.-

6 ทุน

*ได้รับการงดเว้นค่าเทอม และ
ได้รับค่าครองชี พ 2,400.- บาท/เดือน
24,700.115,000.20,000.- บาท
15,000.- บาท
3,500.- บาท
1,800.- บาท
23,500.- บาท
20,000.- บาท
ค่าครองชีพเดือนละ 8,000 บาท และ
สนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน(เหมา
จ่ายปี ละ) 10,000 บาท

ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน จากหน่วยงานภายนอก
ทุนมู ลนิธิกรมหลวงราชบุ รี ประจ�ำปี 2562
ทุนมู ลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ทุนขาดแคลนอย่างแท้จริง ประจ�ำภาคเรียนที่ 1/2562





1 ทุน
7 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
1 ทุน

กองทุนครอบครัวอ�ำพันธุ ์ยุทธ์ ประจ�ำปี 2562
ทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ประจ�ำปี 2562
เงินบริจาคทุนการศึกษา (นงลักษณ์)
เงินบริจาค นส.ฐิติมา เจียมบุ รเศรษฐ์ (ทุนสนับสนุนการศึกษา)
ทุน รศ.มีชัย พลอาจ
เงินบริจาค คุณอัญชลี
ทุนมู ลนิธิจุมภฏ-พันทิพย์
ทุนคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (ต่อเนื่อง)
ทุนเศรษฐกิจพอเพียง มู ลนิธิยุวสถิรคุณ











1 ทุน

ศิษย์เก่า
อาชี พ/รุ ่นที่

1

2

3

4

1

5

6

7

1

1

4

1

1

1

9

10

11

12

2

1

13

14

15

16

17

18

19 20

ผู ้พิพากษา

1

อัยการ

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

4

นิติกร

1

1

3

1

2

8

3

2

9

6

1

7

3

5

12

6

5

5

2

เจ้าหน้าที่รัฐ*

2

1

3

2

6

1

2

5

4

7

1

6

4

11

4

3

9

8

3

อาจารย์

1

2

1

1

1

2

8

2

5

1

1

1

4

1

1

1

1

ทนายความ

2

ปลัด

1

ต�ำรวจ

1

ทหาร

1

1

1

1

5

3

2

2

2
1

1

3

2

3

1

1

2
1

4

5

3

5

22 23

1

รวม
19

3
5

17
3

3

2

1

2

1
2
4
1

6

1

91
85
27

1

1

7

1

18

1
3

21

11

1

พนง.เอกชน
อื่นๆ/ธุ รกิจส่วนตัว

*

8

1

1

6

7

3

7

1

5

1

1

1

4
1

70
13

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,เจ้าหน้าที่ธนาคารและการเงิน,ข้าราชการ,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน
(อ้างอิงจากฐานข้อมู ลศิษย์เก่าที่ดูแลในระบบของคณะนิติศาสตร์จ�ำนวน 1,161 คน โดยมีการปรับปรุ งที่ท�ำงานล่าสุดปี 2562 จ�ำนวน 362 คน
จากศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 3,623 คน)

กิจกรรมที่ท�ำร่วมกับศิษย์เก่า

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

โครงการรอ (law) พัฒนาชนบท ครัง้ ที่ 4 ประจ�ำปี การศึกษา 2562 ในวันที่ 11 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนต�ำรวจตะเวนชายแดน
เบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู ้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแก่ชาวบ้าน
และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม จ�ำนวน 1 คน

Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

โครงการ/กิจกรรมศิษย์เก่าคืนถิ่น-ลูกช้างขึ้นดอย วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชี ยงใหม่ฮิลล์ ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่า
ได้ประชุ มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่าโดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม จ�ำนวน. 62 คน

Misson
Academic Service

Misson
Research

Misson
Education Management

โครงการรับขวัญบัณฑิต และมหาบัณฑิตกลับบ้าน ประจ�ำปี 2562 วันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับขวัญ และ
ให้ก�ำลังใจแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตใหม่ ตลอดทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายศิษย์เก่าโดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรม จ�ำนวน 197 คน
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การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
M I S S I O N
การวิจัย
Research

ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ

โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี งบประมาณ 2562

ในปี งบประมาณ 2562 คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวน 16 โครงการ
งบประมาณรวม 13,922,232 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
แหล่งทุน

จ�ำนวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ (งบประมาณ)

ภายในสถาบัน
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

-

-

-

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์

5

205,000.-

0.15

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน*
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ**

3

3,494,800.-

25.10

7

6,300,732.-

45.26

ทุนวิจัยเอกชน***

1

4,106,200.-

29.49

16

13,922,232.-

100

ภายนอกสถาบัน

รวม
* เช่ น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่ น สกสว. สสส. วช. สกอ. เป็นต้น
*** เช่ น องค์การยู นิเซฟ ประเทศไทย เป็นต้น

รายได้จากโครงการวิจัย ประจ�ำปี งบประมาณ 2562
ในปี งบประมาณ 2562 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บรายได้จากโครงการวิจยั รวมทัง้ สิน้ 822,200 บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 242,210.- บาท ส่วนของคณะนิติศาสตร์ จ�ำนวน 579,990 บาท
หน่วยงาน

Overhead Charge*

พิเศษ ก. **

รวม (บาท)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

219,960.-

22,250.-

242,210.-

คณะนิติศาสตร์

513,240.-

66,750.-

579,990.-

733,200.-

89,000.-

822,200.-

รวมจ�ำนวนเงินทัง้ หมด

* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ)
** ค่าบ�ำรุ งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน (แหล่งทุน สกว.)

15 มกราคม พ.ศ. 2562 –
14 มกราคม พ.ศ. 2563

2. บทเรียนและสภาพปั ญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุ มนุม รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เพื่อการปรับปรุ งพระราชบัญญัตกิ ารชุ มนุมสาธารณะ ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ
พ.ศ. 2558

สถาบันพระปกเกล้า

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 –
31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

3. บริบทในทางสิทธิมนุษยชนของการโอนย้ายนักกีฬา
ฟุ ตบอลอาชีพ: การศึกษากฎหมายสหภาพยุ โรป

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 เมษายน พ.ศ. 2562 –
17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

30 เมษายน พ.ศ. 2562 –
29 เมษายน พ.ศ. 2563

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ ประเทศไทย

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 –
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

6. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพและ ผศ.ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติกลุ่มจ้างงาน
ชั่วคราวและตามฤดูกาลในพืน้ ที่ชายแดนไทย-กัมพู ชา
และไทย-สปป.ลาว

กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 –
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

7. โครงการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนมาตรฐาน
ของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายย่อยและประชาสัมพันธ์
มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่
(งานคุ้มครองผู ้ใชพ้ ลังงาน)

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผศ.ดร.อุ ษณีย์ เอมศิรานันท์
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน

1 เมษายน พ.ศ. 2562 –
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

8. โครงการ พลวัตคนจนและชุ มชนเมืองในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 –
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

9. การทบทวนและพัฒนานวัตกรรมทางกฎหมายจาก
บทเรียนและความรู ้ท่ีได้จากระบบการวิจัยและการให้
บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในมิติท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้ำ

ผศ.บุ ญชู ณ ป้อมเพ็ชร
ผศ.สุธาสินี สุภา
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

1 กันยายน พ.ศ. 2562 –
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

10. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทาง
วิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น : กรณีการพัฒนาพลังเครือข่าย
สถาบันวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาค
3 สถาบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผศ.บุ ญชู ณ ป้อมเพ็ชร
ผศ.สุธาสินี สุภา

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

1 กันยายน พ.ศ. 2562 –
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง

4. ความจริงและความเป็นธรรมในกระบวนการขัน้ ตอน Asst.Prof.Dr.Alexandre Chitov
กฎหมายอาญาของประเทศจีน
5. Ending Child Statelessness in Thailand:
Developing and Accelerated Nationality
Review Model

ผศ.ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กุล

Misson
Education Management

ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

Misson
Research

1. โครงการพลเมือง ความหมายและความเปลี่ยนแปลง ผศ.ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ศึกษากรณีประเทศไทยและเมียมมา
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

Misson
Academic Service

ระยะเวลาการท�ำวิจัย

Misson
Foreign Affairs

แหล่งทุน

Misson
Institutional Empowerment

ผู ้วิจัย

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

ชื่ อโครงการวิจัย

Reward & Credentials

โครงการวิจัยใหม่จากหน่วยงานภายนอกประจ�ำปี งบประมาณ 2562
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26
โครงการวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 10 โครงการ
ชื่ อโครงการวิจัย

ผู ้วิจัย

แหล่งทุน

1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะของ
กลุ่มชาติพันธุ ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ

2. โครงการวิจัยเรื่อง สถานการณ์การเข้าถึงสุขภาพและสวัสดิการ
ของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคกิจการก่อสร้าง)

ผศ.ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กุล

the Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand

3. โครงการวิจัยเรื่อง การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญไทย

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อ.ดร.กฤษณพชร โสมณวัตร

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

4. โครงการพัฒนารู ปแบบการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่ า
ลดหมอกควันภาคเหนือ

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. โครงการ มาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง

ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง

ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

6. โครงการ Lobbying Law and Policy in Thailand

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

China-Thai Legal Center under
cooperation between the China ASEAN
Legal Center, Southwest University of
Political Science & Law and the Faculty
of law, Chiang Mai University

7. โครงการวิจัยเรื่อง “สภาพปั ญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิในการ
รวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า

อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
8. โครงการเรื่อง Myanmar and Thailand Competition Laws
under ASEAN Context ภายใต้ โครงการน�ำร่องการวิจัยร่วมข้าม
ประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภททุนวิจัย
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ

วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

9. ข้อจ�ำกัดของกระบวนการยุ ติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปราม
พิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) และแนวทางสร้าง
ความตระหนักรู ้ให้กับประชาชน

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

10. การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำกับกลุ่มแรงงาน ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
รับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21
ผศ.อัษฎายุ ทธ ผลภาค
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมู ลระดับนานาชาติ ในปี ปฏิทิน 2562 รายละเอียดดังตารางนี้
ล�ำดับ
1

ชื่ อบทความวิจัย

ชื่ อวารสารที่ลงตีพิมพ์

ชื่ อผู ้ร่วมหลักและผู ้ร่วมรอง

Constructing the identity Asian Journal of Law Somanawat K.
of the Thai judge: virtue, and Society Volume 5,
Issue 1, 1 May 2018,
status, and power.
Pages 91-110.

ชื่ อฐานข้อมู ลระดับนานาชาติท่ีน�ำไปใช้อ้างอิง
Chua, L.J., Engel, D.M., “Legal Consciousness
Reconsidered” Annual Review of Law and
Social Science, 15, pp. 335-353 (Scopus)

Misson
Education Management

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
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ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในปี ปฏิทิน 2562 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทงั้ หมด 12 บทความ
แบ่งเป็น ในวารสารระดับชาติจ�ำนวน 9 บทความ และในวารสารระดับนานาชาติ จ�ำนวน 3 บทความ

Misson
Research

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในปี ปฏิทิน 2562

ฐานข้อมู ล

1

ความรับผิดทางอาญาในเรื่องมลพิษ
ทางอากาศและน�้ำข้ามพรมแดน

Asst.Prof.Dr.Alexandre Chitov

วารสารกฎหมาย จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี ท่ี 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562

TCI 2

2

เหตุร�ำคาญจากแสงประดิษฐ์
ตามกฎหมายฝรั่งเศส

ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี ท่ี 48 ฉบับที่ 2, มิถุนายน พ.ศ. 2562

TCI 2

3

สภาพปั ญหาและลู่ทางสนับสนุนเสรีภาพ
ในการรวมตัวบนโลกออนไลน์เพื่อ
แสดงออกเรื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

วารสาร CMU Journal of Law and Social
Sciences ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน
พ.ศ. 2562

TCI 1

4

ละเมิดทางการกีฬาในประเทศอังกฤษ

ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปี ท่ี 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

ไม่มี

5

ละเมิดทางการกีฬาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา

ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุ บลราชธานี ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม
- มิถุนายน พ.ศ. 2562

TCI 1

6

กฎหมายการชุ มนุมสาธารณะภายใต้
อ�ำนาจรัฐประหาร

ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ

วารสาร CMU Journal of Law and Social
Sciences ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
- ธันวาคม พ.ศ. 2562

TCI 1

7

ในปี ท่ี 47 ของพลเมืองโดยหลักดินแดน
ที่ถูกท�ำให้เป็นอื่น

ผศ.ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กุล

วารสาร CMU Journal of Law and Social
Sciences ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
- ธันวาคม พ.ศ. 2562

TCI 1

8

ทรัพย์เสมือนจริงกับความผิดทางอาญา อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
เกี่ยวกับทรัพย์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี ท่ี 48 ฉบับที่ 4, ธันวาคม พ.ศ. 2562

TCI 2

9

ยักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ : แนวคิดและ
พลวัตของศาลรัฐธรรมนูญในการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ
2550

ฟ้าเดียวกัน ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม
- มิถุนายน 2562)

ไม่มี

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

Misson
Foreign Affairs

ชื่ อวารสาร

Misson
Institutional Empowerment

ชื่ อผู ้เขียน

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

ชื่ อบทความ
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Misson
Academic Service

วารสารวิชาการระดับชาติ

28
ล�ำดับ

วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
ชื่ อผู ้เขียน

ชื่ อบทความ

ชื่ อวารสาร

ฐานข้อมู ล

Scopus
The International Journal of
Evidence & Proof 23 (3) 2019.
299-315.

1

Truth and procedural fairness in
Chinese criminal procedure law

Asst.Prof.Dr.Alexandre Chitov

2

Redefining Social Protection for
Inactive Mobile Citizens in Time of
Crisis; An Overview of the Evolving
EU Case Law

Asst.Prof.Dr.Usanee Aimsiranun Asia Pacific Journal of EU
Studies 17 (1) 2019. 37-55

3

‘Emerging Trend in Competition
Dr. Ploykaew Porananond
Law in Southeast Asia: Perspectives
from Myanmar and Thailand’

The Norwegian Register
for Scientific Journals,
Series and Publishers

World Competition, 42 Issue 4 Scopus
(2019), pp. 577–602

ผลงานวิชาการที่น�ำเสนอในที่ประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปี ปฏิทิน 2562
ผลงานวิชาการที่น�ำเสนอในที่ประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปี ปฏิทิน 2562 ของคณะนิติศาสตร์มีจ�ำนวน 15 ผลงานน�ำเสนอ โดยแบ่ง
เป็นการประชุ มระดับชาติจ�ำนวน 4 ผลงาน การประชุ มระดับนานาชาติ จ�ำนวน 11 ผลงาน
การประชุ มวิชาการระดับชาติ
ล�ำดับ

ชื่ อบทความ

ผู ้เขียน

งานประชุ ม

ระยะเวลา

สถานที่

1

ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง
การป้องกันอาชญากรรม
โดยการออกแบบสภาพแวดล้อม,
ความปลอดภัยและเหตุร�ำคาญ
จากแสงประดิษฐ์

การประชุ มวิชาการระดับชาติ “BERAC 25 มิถุนายน
2019, 10th BUILT ENVIRONMENT พ.ศ. 2562
RESEARCH ASSOCIATES
CONFERENCE”

2

หลักระบบการจัดการระบายน�้ำ
ของเมืองอย่างยั่งยืน:
ศึกษาเฉพาะกฎหมายอังกฤษ

การประชุ มวิชาการด้านการวางแผน 13-14 มิถุนายน มหาสารคาม
ภาคและเมือง ประจ�ำปี 2562 (Urban พ.ศ. 2562
and Regional Planning Academic
Symposium 2019 : URPAS 2019)
กลุ่มวิชาการวางแผนระบบคมนาคม
ขนส่ ง และการวางแผนโครงสร้ า ง
พื้ น ฐาน Technical Session 1:
Transportation Planning and
Infrastructure Planning

3

การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อ ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ส าขา 10 มิถุนายน
ลดความเหลื่อมล�้ำแก่แรงงาน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
รับจ้างอิสระในยุ คดิจิทัล
2562 เรื่อง “การศึกษาในยุ คดิจิทัล:
ความท้ า ทายของมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์”

4

พิศวาสอาชญากรรมกับกฎหมาย ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ 10th National and International 28-29 ตุลาคม มหาวิทยาลัยสงขลา
ไซเบอร์ใต้กรอบรัฐสมัยใหม่
Conference on Humanities and พ.ศ. 2562
นครินทร์วิทยาเขต
Social Sciences
ภูเก็ต

ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง

กรุ งเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา นครปฐม

5 -7 March Thailand
2019

Asst.Prof.Dr.Pornchai
Discussion on the Mode of
Jointly Training Internationalized Wisuttisak
High Level Legal Talents

The 10th anniversary of the
establishment of the School
of International Law of
Southwest University of Political
Science and Law

29 March
- 1 April
2019

China

3

The Situation of Stateless and
Migrants in Thailand

The Migration Conference 2019,
University of Bari “Aldo Moro”

18-20
June 2019

Italy

4

ASEAN 2025: Toward Incereased Asst.Prof.Dr.Pornchai
Trade in South East Asia Region Wisuttisak

5

Balancing the Sustainable Use Dr.Nawaporn Saeneewong 17th IUCN Academy of
Environmental Law Colloquium
of Marine Resources with the Na Ayudhaya
2019
Integrated Ocean Management

6

Rethinking the Regional
Cooperation in Asia to protect
the marine environment.

7

“Sustainable Development and Asst.Prof.Dr.Alexandre
Cultural Diversity in International Chitov
Environmental Law” in
Proceedings to International
Conference. Karachaevo-Cherkessk State University, 2019.
225-231.

8

Precarious Work, Insecured Life
and Universal Basic Income

9

Asst.Prof.Dr.Darunee
Paisanpanichkul

25-26 July
International Conference on
ASEAN 2025: Toward Incereased 2019
Trade, Investment and Competition
Law in South East Asia Region

Indonesia

7 -9 August Malaysia
2019
21 - 23
August
2019

Quezon City,
Philippines

“Current Issues of Sustainable
Development of Mountain
Regions: An Interdisciplinary
Approach”

27 - 29
September
2019

Russia

Asst.Prof.Dr.Tossapon
Tassanakunlapan

WIP The Rise of New Left and
the Return of the Universal
Welfare State

12 Octorber Thailand
2019

Illegal Logging in Russia: a
Case Study of a Community
Engagement

Asst.Prof.Dr.Alexandre
Chitov

The 1st Law CMU International
Conference Law: Legality and
Legitimacy in Asia

1 November Thailand
2019

10

The Constitutional Right to
Personal Data Protection in
Digital Age of Thailand 4.0

Asst.Prof.Dr.Tossapon
Tassanakunlapan

8th Asian Constitutional Law
Forum

6-7
December
2019

Vietnam

11

“EXPANDING ASIA: CHANGING
LAW AND SOCIAL JUSTICE”

Asst.Prof.Dr.Nuthamon
Kongcharoen

Asian Law and Society
Association (ALSA) 4th Annual
Meeting in OSAKA JAPAN

12 – 15
December
2019

Japan

Dr.Nawaporn Saeneewong 7th AsianSIL Biennial Conference
Na Ayudhaya

Misson
Education Management

International Conference on
Industrial Engineering and
Operations Management
(Scopus)

Asst.Prof.Chayamarnie
Bhiriyawanit

Misson
Academic Service

2

สถานที่

ระยะเวลา

Misson
Foreign Affairs

A Knowledge Management
Approach to Compare and
Develop the ASEAN University
Credit Transfer System in
Thailand

งานประชุ ม

Misson
Institutional Empowerment

1

ผู ้เขียน

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

ชื่ อบทความ

Reward & Credentials

ล�ำดับ

Misson
Research

การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ

About
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30
การผลิตหนังสือ/ต�ำรา/วารสาร
วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences

https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences
ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

การตีพิมพ์เอกสารจากงานวิจัย

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences
ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

Misson
Academic Service

Misson
Research

Misson
Education Management

About
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งานวิจัยที่แล้วเสร็จ

Reward & Credentials
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การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
M I S S I O N
ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาสังคม
Academic Service

erutcurtS tnemeganaM

148

Annual Report 2018 PTT Public Company Limited

841

detimiL ynapmoC cilbuP TTP 8102 tropeR launnA

Management Structure

คณะนิ ติ ศ าสตร์ มี พั น ธกิ จ หลั กในด้ า นการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการทางกฎหมายโดยมี ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าการทางกฎหมายเป็น กลไก
ในการขับเคลื่อนและภายใต้ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายมีศูนย์ย่อยด�ำเนินการตามภาระหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะนิติศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
ผศ.สุธาสินี สุภา

ศูนย์HPO
หGลัC
ก

RSC

noitazinagro eht eganaM
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Energy
eulsecurity
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Economic
tpecnocprosperity
eht rednu ekila
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National sustainable growth
• Knowledge
evom dna y
management
teicos evirD
eb dna tsurt etaerC
• Tecnology
rehtand
egoinnovation
t drawrof research
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sedevelopment
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tseretni decnalab
t์ nempoleved
ytinummoc dna laicoS •
tnempoleved
secruoser larutaN •
latnemnorivne dna
noitavresnoc

ศูนย์พัฒนาและ
ฝึ กอบรม
ผศ.บุ ญชู ณ

ศูนย์ศกึ ษากฎหมาย
ศูนย์ศึกษา
กับเทคโนโลยี
ความเป็นธรรม

Center of the ASEAN
Transnational Studies
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ศูนย์ให้ค�ำปรึกษา
ทางกฎหมาย

Succession Planning
ผศ.สุธาสินี สุภา

ศูนย์ประสานงานร่OวCG
มตาม
CSR
P
H MOU/ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

Create common
ytirucvalue
es ygrenE
for society and business
alike under
ytirepthe
sorpconcept
cimonocE
of social enterprise
htworg elbaniatsus lanoitaN
tDrive
nemesociety
ganam eand
gdemove
lwonK •
hcraeser no
forward
itavonntogether
i dna ygolonceT •
throughtnCSR
empactivities
oleved dna
• Human resource
development์
ผศ.ดร.พรชั
ย วิสุทธิศักดิ์
• Social and community
development
• Natural resources
and environmental
conservation

Manage the organization
transparently
Form an anti-corruption

sector
ศูwith
นย์นevery
วัตกรรมการเสริ
มสร้างพลัง
ศูนย์ศึกษาและประสานงานnetworkทางวิ
่
ช
าการด้
Create trust and be านความเป็นธรรมเพือ
ด้านสิทธิมนุษยชน responsiveสนัtoบstakeholders’
สนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
expectations with
balanced interest
อ.ไพสิฐ

ศูนย์กฎหมาย
gnไทย
inna-lPจีnนoisseccuS
ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

พาณิชย์กุล

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์
(.......ยังไม่มีค�ำสั่ง......)
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โครงการส่งเสริมธุ รกิจเอสเอ็มอีของไทยในศตวรรษที่ 21
ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมี ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์ เป็นหัวหน้าโครงการ

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

โครงการเสวนาวิชาการ “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อชุ มชน ถึงความรับผิดชอบ
และหน้าที่ของชุ มชนในการอนุรักษ์รักษาไว้ซ่ึ งพื้นที่สีเขียว อันอาจเชื่ อมโยงกับประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่
ความรู ้ด้านข้อกฎหมาย ที่อ้างอิงถึงสิทธิท่ีชุมชนจะสามารถอนุรักษ์ไว้ซ่ึงพื้นที่สีเขียว ที่มีความเชื่อมโยงด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
รวมถึงร่วมกันหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติในกรณีการกระท�ำของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นการกระท�ำที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียว
อันมีความส�ำคัญกับชุ มชน ควรมีวิธีการอย่างไร ขั้นตอนกระบวนการ เพื่อสามารถน�ำไปปรับใช้กับแผนพัฒนาและแผนด�ำเนินการได้
โดยมี ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับคลองแม่ข่ากับการพัฒนาที่ย่ังยืนและ เชี ยงใหม่ เขียว สวย หอม

Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

Misson
Academic Service

โครงการเผยแพร่ความรู ้ทางกฎหมาย “เหตุร�ำคาญจากกลิ่นและควัน”
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สํานักงานขายหมู ้บ่านแสนสราญ จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการสารธารณะสุข พ.ศ. 2535 อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุร�ำคาญที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุใดเหตุหนึ่ง แนะแนวทาง
การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมเหตุร�ำคาญ ผ่านกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ท�ำให้เกิดผลทางกฎหมายขึ้น
อย่างชัดเจน และแนะน�ำวิธีการป้องกันตนเองในขัน้ ต้นจากเหตุร�ำคาญอันอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้ประสบการณ์ตรงในการป้องกันตนเองจากเหตุร�ำคาญที่พบเจอในชีวิตประจ�ำวัน โดยมี ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง เป็นหัวหน้าโครงการ

Misson
Education Management

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

Misson
Research

การด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ย่อย

About
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โครงการเสวนาวิชาการ “สตรีข้ามเพศ กับสิทธิการตัง้ ครรรภ์”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยเชี ยงใหม่ ซึ่ งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสตรีข้ามเพศ
บริบท บทบาทในสังคมของสตรีข้ามเพศ และเป็นการตั้งประเด็นค�ำถามทางกฎหมายและทางการแพทย์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของสตรีข้ามเพศ
โดยมี ผศ.ดร.ปี ดิเทพ อยู ่ยืนยง เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการอบรมความรู ้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการพัฒนาโครงการวิจัย
วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ กับสถาบันยุ ติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุ ติธรรม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านกระบวนการยุ ตธิ รรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู ด้ า้ นการบังคับใชก้ ฎหมาย
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ผศ.ดร.อุ ษณีย์ เอมศิรานันท์เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิระดับชุ มชน หลักสูตร ผู ้ช่วยนักกฎหมายชุ มชน
วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พกั พิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ซึ่งจัดขึน้ เพื่อให้มผี ู ช้ ่ วยทนายความ ที่มคี วามรู ้
ทั ก ษะการท� ำ งานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ชุ ม ชนของตนเองและประสานงานได้ อ ย่ า งเป็น ระบบและได้ รั บ การรั บ รองและยอมรั บ
อย่างเป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยมี ผศ.ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กลุ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ International
Rescue Committee

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

โครงการผลิตรายการวิทยุ “ตราชู คู่ชาวบ้าน” 62 / 63
โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปี ท่ี 11 และ 12 ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย ได้แก่ 1. การเผยแพร่ความรู ้ทาง
กฎหมายผ่านรายการวิทยุ “ตราชู คู่ชาวบ้าน” สถานีวิทยุ FM 100 ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม 2. อบรมพัฒนาทักษะ
การจัดรายการวิทยุ ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3. โครงการวิทยุ “ตราชู คู่ชาวบ้าน” สัญจร และ 4. การประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ
“ตราชู คู่ชาวบ้าน” โดยมี ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล เป็นหัวหน้าโครงการ

Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

โครงการประชุ มเพื่อน�ำเสนอการปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับระบบการประมงไทย
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุ ทรสาคร จัดขึ้นเพื่อเป็นช่ องทางในการน�ำเสนอความเห็นและ
แนวทางในการปรับปรุ งและแก้ไขพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 โดยมี ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

Misson
Academic Service

Misson
Research

Misson
Education Management

โครงการประชุ มเชิ งปฏิบัติการ หัวข้อ “คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเชี ยงใหม่”
วันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการมรดกวัฒนธรรม และเสนอแนวทางปรับปรุ งแก้ไขในส่วนที่จ�ำเป็น ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุ บันมากยิ่งขึ้น และแนะน�ำหนังสือ
“ทนายวัฒนธรรม: ใชก้ ฎหมายเพื่อคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมชุ มชน” ซึ่งรวบรวมกรณีศกึ ษาจากหลายจังหวัด และรวบรวมกฎหมายฉบับส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ร่วมกับ
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และสยามสมาคมในพระบรมราชู ปถัมป์

About
Faculty of Law

35

36
ศูนย์พัฒนาและฝึ กอบรม
โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ ่นที่ 1
ในระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ในทฤษฏี แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และ กฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ในทฤษฎีและแนวปฏิบัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และเพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านกฎหมายปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีทางปกครอง

โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองกับการท�ำงานของบุ คลากรภาครัฐ ครัง้ ที่ 2
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างเสริมความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักกฎหมายปกครองเบื้องต้นและการตรวจสอบการใชง้ บประมาณของหน่วยงานภาครัฐให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ

โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ ่นที่ 2
ในระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ในทฤษฏี แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และ กฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ในทฤษฎีและแนวปฏิบัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านกฎหมายปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีทางปกครอง

โครงการ “ถ่ายทอดการอบรมของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา” สมัยที่ 72 (ภาคค�่ำ)
จัดขึ้นเพื่อเปิ ดโอกาสในการเข้าถึงการของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบัณฑิตยสภาให้แก่ศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์และผู ้ท่ ตี ้องการ
เพิ่มพู นความรู ้ทางกฎหมายเพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย ที่มีภูมิล�ำเนาอยู ่ในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Misson
Institutional Empowerment
Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทางวิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น :
กรณีการพัฒนาพลังเครือข่ายสถาบันวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 สถาบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สกสว) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน โดยมุ ่งหวังที่จะพัฒนาระบบ
ความร่วมมือในเชิ งของการบู รณาการความสามารถทางวิชาการของคณะแต่ละคณะทั้งในระดับภายในคณะและในระดับระหว่างมหาวิทยาลัย
เพื่อไปสู่การออกแบบระบบหรือการพัฒนาวิธกี ารใหม่ๆ ในเชิงการให้บริการวิชาการ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
การศึกษาเรียนรู ้ เพื่อเกือ้ หนุน เสริมพลัง สร้างโครงข่ายการสนับสนุนให้ประชาชน ชุ มชนในแต่ละพื้นที่ให้ลุกขึ้นมาจัดการปั ญหาความไม่เป็นธรรม
ในมิติต่างๆ ที่เป็นปั ญหาของชุ มชนตนเอง การน�ำความรู ้ความเข้าใจในมิติทางกฎหมายไปใชป้ ระโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่

Misson
Foreign Affairs

Misson
Academic Service

Misson
Research

โครงการ ประชุ มเชิ งปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปั ญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือ
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้ บประมาณในการแก้ไข
ปั ญหาหมอกควันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานในระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้หน่วยงานใน
ระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวางแนวทางในการบริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใชจ้ ่ายเงิน

Misson
Education Management

ศูนย์ศึกษาความเป็ นธรรม
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ศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี
มหกรรมวิทยาการกฎหมายดิจิทัล Digital Grand Prix 2019
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายในโลกดิจิทัล และน�ำเสนอผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ให้กับประชาชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันพระปกเกล้า

การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ เพื่อน�ำเสนอข้อมู ลจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำกับ
กลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21” และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความเหลื่อมล�้ำของแรงงาน
อิสระในยุ คดิจิทัล ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

โครงการอบรมการให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมาย ประจ�ำปี การศึกษา 2562
ระยะเวลาด�ำเนินการ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด : เป็นการฝึ กอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายชั้นปี ท่ี 4 ให้มีความรู ้ความสามารถที่จะน�ำไปใชใ้ น
การให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนในส่วนของการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนตลอดทัง้ ปี การศึกษา

Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู ท้ างกฎหมายของศูนย์ให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมาย ประจ�ำปี 2562
ระยะเวลาด�ำเนินการ มกราคม , กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562
รายละเอียด : ได้มีการท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเป็นรู ปภาพเผยแพร่ในเพจศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายและจัดท�ำคู่มือ
ความรู ้ท่วั ไปเกี่ยวกับกฎหมายผู ้สูงอายุ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู ้ท่ีจ�ำเป็นแก่ประชาชน

Misson
Academic Service

Misson
Research

โครงการอบรมให้ความรู ท้ างกฎหมายแก่เยาวชน
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด : โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นให้นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายชั้นปี ท่ี 3 ได้ฝึกฝนและ
น�ำความรู ้ทางกฎหมายไปถ่ายทอดแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

Misson
Education Management

ศูนย์ให้ค�ำปรึกษากฎหมาย
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โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจ�ำปี การศึกษา 2562
ระยะเวลาด�ำเนินการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด : เป็นการฝึ กอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายชั้นปี ท่ี 3 ให้มีความรู ้ความสามารถที่จะน�ำไปใช้
ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนในส่วนของการเผยแพร่ความรู ้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตลอดทัง้ ปี การศึกษา

โครงการอบรมให้ความรู ้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ (ประจ�ำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
ระยะเวลาด�ำเนินการ 18 กันยายน – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด : โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู ้ทางกฎหมาย ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปี ท่ี 6 โดยสอนเกี่ยวกับกับกฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่ง ละเมิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ โดยนักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทาง
กฎหมายชั้นปี ท่ี 3 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู ้จักการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู ่คณะ รวมไปถึงการปลูกฝั งจิตส�ำนึกและ
การท�ำงานเพื่อสังคมส่วนรวมให้แก่นักศึกษาอาสาสมัคร

โครงการอบรมให้ความรู ท้ างกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562
ระยะเวลาด�ำเนินการ 16 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด : โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นให้นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายชั้นปี ท่ี 3 ได้ฝึกฝนและน�ำความ
รู ้ทางกฎหมายไปถ่ายทอดแก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ�ำนวนการขอรับค�ำปรึกษาทางกฎหมาย 70 เรื่อง
โดยแบ่งเป็น
1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
34 เรื่อง
7. กฎหมายระหว่างประเทศ
5 เรื่อง
2. กฎหมายอาญา
8 เรื่อง
8. กฎหมายแรงงาน
6 เรื่อง
3. กฎหมายปกครอง
3 เรื่อง
9. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2 เรื่อง
4. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- เรื่อง
10. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1 เรื่อง
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
1 เรื่อง
11. อื่นๆ
10 เรื่อง
6. กฎหมายภาษีอากร
- เรื่อง

ภาษีอากร

กฎหมายระหว่างประเทศ

แรงงาน

วิธีพิจารณาความแพ่ง

วิธีพิจารณาความอาญา

อื่นๆ

-

-

-

1

2

-

-

3

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 9 เรื่อง)

2

2

-

-

-

-

2

1

-

-

2

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 6 เรื่อง)

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 2 เรื่อง)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 4 เรื่อง)

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 5 เรื่อง)

3

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 2 เรื่อง)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 7 เรื่อง)

1

1

-

-

-

-

1

-

2

1

1

เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 11 เรื่อง)

5

1

2

-

1

-

-

1

-

-

1

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 7 เรื่อง)

5

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 2 เรื่อง)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 4 เรื่อง)

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

34

8

3

-

1

-

5

6

2

1

10

รวมทัง้ สิ้น 70 เรื่อง

Misson
Academic Service

ทรัพย์สินทางปั ญญา

-

Misson
Foreign Affairs

รัฐธรรมนูญ

1

Misson
Institutional Empowerment

ปกครอง

4

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

อาญา

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (จ�ำนวน 11 เรื่อง)

เดือน

Reward & Credentials

แพ่งและพาณิชย์

Misson
Research

ประเภทของกฎหมายที่ให้ค�ำปรึกษา

Misson
Education Management

สรุ ปการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
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ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
งานเสวนา “สถาบันกษัตริย์ | ประวัตศิ าสตร์ | รัฐธรรมนูญ”
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายได้จัดกิจกรรมแนะน�ำหนังสือ “นี่คือปณิธาน
ที่หาญมุ ่ง”

โครงการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู ้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “เรียนรูก้ ระบวนการยุ ตธิ รรมผ่านคดีสทิ ธิมนุษยชน”
วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ร่วมกับ สมาคมกฎหมายสิทธิมนุษยชน
มู ลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ศูนย์พิทักษ์และฟื้ นฟู สิทธิชุมชนท้องถิ่น

โครงการการอบรม เรื่อง “การวิจยั กฎหมายทางสังคมศาสตร์: กฎหมายกับมนุษยวิทยา”
วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการอบรมในครัง้ นี้จะมุ ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยกฎหมายแบบ Anthropological Legal Studies, การวิจัยกฎหมายแบบสายสตรีท, กรณีศึกษา: กฎหมายในวิถี
ชีวิตผู ้คน, อ่านและเขียนสไตล์มานุษยวิทยา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนางานวิจัยกฎหมายทางสังคมศาสตร์ต่อไปในอนาคต

“อยู ก่ บั บาดแผล เมื่อตุลาการเป็นใหญ่”
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะน�ำหนังสือ อยู ่กับบาดแผล (บุ ญเลิศ วิเศษปรีชา) และ เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน (สมชาย ปรีชาศิลปกุล)

Misson
Institutional Empowerment
Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection
Reward & Credentials

วิสามัญฆาตกรรมในไทยใต้จรดเหนือ เวทีเสวนาและการแสดงละครสัน้ เกี่ยวกับวิสามัญฆาตกรรมในประเทศไทย
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ร่วมกับ องค์กร 7 องค์กร ดังนี้
International Commission of Jurists, Amnesty International Thailand, The Office of United Nations High Commissioner for
Human Rights, Protection International, Human Rights Lawyers Association, Inter-Mountain Peoples Education and Culture in
Thailand Association ซึ่ง งานเสวนาแบ่งออกเป็น 2 ช่ วง คือ การสะท้อนปั ญหาการวิสามัญฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ อุ ปสรรค
ปั ญหาในการเข้าถึงประบวนการยุ ตธิ รรมของครอบครัวผู ไ้ ด้รบั ความเสียหาย โดยมีตวั แทนจากครอบครัวผู เ้ สียหาย ภาคประชาสังคม ทนายความ
และนักวิชาการที่ท�ำงานเกี่ยวข้องมาเข้าร่วม

Misson
Foreign Affairs

Misson
Academic Service

งานเสวนา ปฏิสังขรณ์ประเทศไทย
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วจิ ยั และพัฒนากฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รว่ มกับ
คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ซึ่งมีการปาฐกถา “สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” และเสวนาหัวข้อ “ปฏิสังขรณ์ประเทศไทย”

Misson
Research

Misson
Education Management

งานเสวนา “รัฐธรรมนูญและจินตนาการใหม่”
วันอาทิตย์ท่ี 1 กันยายน 2562 ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย บรรยายในหัวข้อ ความจ�ำเป็นที่ประเทศไทยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
และอภิปราย หัวข้อ “รัฐธรรมนูญและจินตนาการใหม่”
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กิจกรรมรับบริจาคหน้ากากกันฝุ่ น
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิ ดรับบริจาคหน้ากากอนามัยกันฝุ่ น จากบุ คคลทั่วไป โดยยอดรับบริจาค
จ�ำนวน 1200 ชิ้น และได้แจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต�ำบลชา้ งเผือก จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 400 ชิ้น โรงเรียน
บ้านเชิงดอยสุเทพ ต�ำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 400 ชิ้น โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต�ำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 250 ชิ้น และ
โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี ต�ำบลแม่เหียะ จ�ำนวน 440 ชิ้น และที่เหลือแจกให้ รปภ. แม่บ้าน ที่ท�ำงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประกวดบทความ “ความอยุ ตธิ รรมในยุ คสมัยของข้าพเจ้า”
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ร่วมกับงานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดบทความ “ความอยุ ติธรรมในยุ คสมัยของ
ข้าพเจ้า” ความยาวระหว่าง 3 – 5 หน้า ขนาดอักษร 16 Pt. รับผลงานถึง 6 ตุลาคม 2562 และประกาศผลภายในกลางเดือนตุลาคม 2562
ปล.ผู ้ส่งบทความเข้าร่วมต้องระบุ ว่า เลือกส่งประกวดในบทความประเภทใด 2 ประเภท ดังนี้ 1. บทความที่พิจารณาความอยุ ติธรรมในแง่มุมทาง
ด้านกฎหมาย 2. บทความที่พิจารณาความอยุ ติธรรมในแง่มุมสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ กฎหมาย ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ไม่จ�ำกัดสาขาวิชา
และไม่จ�ำกัดมหาวิทยาลัย มีหนังสือเป็นของรางวัล เช่ น ธงชัย วินิจจะกูล เมื่อสยามพลิกผัน, สมชาย ปรีชาศิลปกุล นี่คือปณิธานที่หาญมุ ่ง,
บุ ญเลิศ วิเศษปรีชา อยู ่กับบาดแผล, สมชาย ปรีชาศิลปกุล เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
1. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ทา
4. คณะท�ำงานการแก้ปัญหาที่ดินที่ท�ำกินและ
อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู ่อาศัยโดยชุ มชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
2. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ จังหวัดเชียงใหม่
5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน (องค์การมหาชน)
3. โครงการหลวงแม่ทาเหนือ

2

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

3

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
2. คณะนิติศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทาลัยกรุ งเทพ
10. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
12. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ง
6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. ส�ำนักงานกองทุนยุ ติธรรม
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, INC. และ MAP FOUNDATION , THAILAND

4

ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรในแต่ละจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

25 มีนาคม พ.ศ. 2559

5

ความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ระหว่าง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- ส�ำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
- กระทรวงยุ ติธรรม
(สปพส.)
- ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
- มู ลนิธิชุมชนไท (มชท.)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ส�ำนักงาน กสม.)

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

6

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปั ญหาสถานะบุ คคลและสิทธิต่อกรณีการ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
จ�ำหน่ายรายการบุ คคลออกจากฐานข้อมู ลทะเบียนราษฎรและการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3. จังหวัดเชียงใหม่
2. กรมการปกครอง
4. มู ลนิธิเครือข่ายสถานะบุ คคล (คสบ.)

7

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 มกราคม พ.ศ. 2561 –
24 มกราคม พ.ศ. 2565
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ กระทรวงยุ ติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่าง คณะประสานงาน
ขบวนองค์กรชุ มชน จังหวัดสมุ ทรสงคราม ส�ำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน
(องค์การมหาชน) วิทยาลัยการศึกษาและ การจัดการทางทะเล และ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

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

25 ธันวาคม พ.ศ. 256124 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 –
27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Misson
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Misson
Foreign Affairs

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

Misson
Academic Service

Misson
Research

1

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

หน่วยงาน

Reward & Credentials

ล�ำดับ
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ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ
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ภาพกิจกรรมการด�ำเนินงานตามความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู ้บริหาร บุ คลากรและนักศึกษา เข้าร่วมประชุ มระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน
ได้แก่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพู ล
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาความร่วมมือคณะตามยุ ทธศาสตร์ในด้านวิชาการ งานวิจัยตลอดจนคุณภาพบัณฑิต ต้อนรับอาคันตุกะ

ผู ช้ ่ วศาสตราจารย์ชญามณี พิรยิ ะวณิชย์
คณะกรรมการแก่หน่วยงานภายนอก
 กรรมการที่ปรึกษาทางกฎหมายวัดหมู ขุน
่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลยั
วิทยากร
 วิทยากรบรรยาย ความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในระดับเยาวชนและแนะน�ำการศึกษานิติศาสตร์
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย โรงเรียนยุ พราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 วิทยากรรรับเชิ ญจากงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ให้ความรู ้และทัศนคติท่ ด
ี ีต่อการรับน้องที่ปราศจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน การประชุ มสัมมนาผู ้น�ำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วิทยากรรรับเชิ ญจากคณะรัฐศาสตร์ และอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ให้ความรู ้เรื่องวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ปี 2562
คณะกรรมการ
 กรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่.
 กรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชี ยงใหม่
 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชี ยงใหม่
 อาจารย์ท่ ป
ี รึกษาสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิร่วมวิพากษ์เสนอแนะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู รณ์

Misson
Education Management
Misson
Research
Misson
Academic Service
Misson
Foreign Affairs

อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
วิทยากร
 บรรยายเรื่อง “ข้อควรทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำ� หรับนักวิจย
ั ในการผลิตผลงานวิชาการ” ให้แก่นกั วิจยั คณะแพทย์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บรรยาย หัวข้อ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง รุ ่นที่ 2 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู ้บรรยายโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 28 และ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Misson
Institutional Empowerment

อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
วิทยากร
 ผู ้ด�ำเนินรายการ เสวนาหัวข้อ “คนแคระบนบ่าอาจารย์อรรถฯ:วิชาการและกิจกรรมสังคมไทย” ส่วนหนึ่งของงาน”รอยต่อและจุ ดตัด
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี ” วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู ้ด�ำเนินรายการ เสวนาวิชาการหัวข้อ “ปฏิสังขรณ์ ประเทศไทย” วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การสนทนาโต๊ะกลม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรนิติปรัชญาร่วมสมัย วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ
 Law and Modern State Journal Editor Board, Russia

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. Alexandre Nikolaevich Chitov
วิทยากร
 Psycho-Social Clinic Chiangmai Provincial Court วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการ
 Law and Modern State Journal Editor Board, Russia

Reward & Credentials

คณาจารย์ ที่ได้รับเชิ ญเป็ น วิทยากร คณะกรรมการแก่หน่วยงานภายนอก
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ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
วิทยากร
 บรรยาย หัวข้อ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ ่นที่ 2
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บรรยาย หัวข้อ การแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง รุ ่นที่ 2 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บรรยาย หัวข้อ โครงสร้างของฝ่ ายปกครองและหลักว่าด้วยบุ คคลและนิตบ
ิ ุ คคลในกฎหมายปกครอง ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ ่นที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บรรยาย หัวข้อ นิติวิธี การใช้และการตีความในกฎหมายมหาชน ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง รุ ่นที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการกลั่นกรองรายได้ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 คณะกรรมการพิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุ ฒร
ิ ะดับปริญญาตรีสาขาวิชานิตศิ าสตร์ (มคอ.1) ของคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
 กรรมการด�ำเนินงาน ประเภทผู ้ทรงคุณวุ ฒิด้านสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จ�ำกัด
 คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
วิทยากร
 ร่วมเสวนา ‘ปลดล็อคใบเหลือง IUU แต่ประมงไทย ICU’ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 บรรยาย หัวข้อ การใช้อ�ำนาจของฝ่ ายปกครอง ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ ่นที่ 2
วันที่ 10, 16-17, 23-24, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จ�ำกัด

ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กลุ
วิทยากร
 น�ำเสนอข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจและสิทธิมนุษยชน ในงานเสวนา หัวข้อ ความจ�ำเป็นในการประกาศ
และบังคับใช้ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุ รกิจและสิทธิมนุษยชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดย Community Resources
Centre Foundation (CRC)
 ร่วมเวทีเพื่อเผยแพร่ความรู ้ต่อกรณี SLAPP (การแกล้งฟ้อง) ในฐานะผู ้ด�ำเนินรายการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดย สมาคม
นักกฎหมายสิทธิ
 น�ำเสนอข้อเสนอแนะ/ให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการวิจัยสถานการณ์ผู้ลี้่ภัย วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย The Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons (CRSP)
 ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดยุ ทธศาสตร์งานด้านกฎหมายและการส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการด�ำเนิน
คดีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหาย วันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมู ลนิธิผสาน
วัฒนธรรม
คณะกรรมการ
 คณะท�ำงานสังเกตการณ์เพื่อการจัดท�ำรายงาน “การจ้างงานตามฤดูกาล ม.64 พ.ร.ก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวฯ” จังหวัดระนอง

ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ปี ดเิ ทพ อยู ย่ นื ยง
วิทยากร
 บรรยาย หั ว ข้ อ “ความรู ้ พื้ น ฐานกฎหมายการแพทย์ แ ละการวิ จั ย ” (Introduction to Medical Law & Research Ethics)
ในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “ความรู พ้ นื้ ฐานกฎหมายการแพทย์และการวิจยั ” (Introduction to Medical Law & Research Ethics)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู ้ดำ� เนินรายการโครงการ “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บรรยาย เรื่อง “การเก็บค่าธรรมเนียม T-Charge ใจกลางมหานครลอนดอน” วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยส�ำนักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายมลภาวะทางแสงส�ำหรับการพัฒนาที่ย่ ังยืน” วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยส�ำนักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1
 คณะกรรมการด�ำเนินโครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู น
้ านาชาติของภูมภิ าคของพืน้ ที่ภาคเหนือ
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) พ.ศ.2560
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กรรมการจริยธรรมวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 ผู ้ทรงคุณวุ ฒิวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
วิทยากร
 บรรยาย หัวข้อ หลักการ และแนวคิดในการท�ำวิจัยกฎหมายเชิ งมานุษยวิทยา ในโครงการอบรมการท�ำวิจัยทางกฎหมาย หัวข้อ “กฎหมาย
เชิ งมานุษยวิทยา (Anthropological Legal Research)” วันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู ้ร่วมเวทีเสวนา “วิกฤตโลกร้อน ฝุ่ น PM2.5 และถ่านหินอมก๋อย” วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
มู ลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ ์และการพัฒนา และศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

อาจารย์ ดร.นวพร เสนียว์ งศ์ ณ อยุ ธยา
วิทยากร
 บรรยาย หัวข้อหลักการส�ำคัญของสัญญา ประเภทของสัญญาซื้ อขาย สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และสัญญากู้ยืม ในโครงการ
อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิระดับชุ มชน หลักสูตรผู ้ช่วยนักกฎหมายชุ มชน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Reward & Credentials

ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
วิทยากร
 ผู ้ด�ำเนินรายงาน และร่วมน�ำเสนอ ในโครงการมหกรรมวิทยาการกฎหมายดิจิทัล Digital Grand Prix 2019 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562
จัดโดย ศูนย์ศึกษากฎหมายและเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู ้ด�ำเนินรายงาน และร่วมน�ำเสนอ ในโครงการ การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับ
ผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์ศึกษากฎหมายและเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วิ ท ยากรร่ ว มเสวนาหั ว ข้ อ “คนแคระบนบ่ า อาจารย์ อ รรถฯ: วิ ช าการและกิ จ กรรมสั ง คมไทย” ส่ ว นหนึ่ ง ของงาน “รอยต่ อ และจุ ดตั ด
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี ” วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุ คคล สิทธิกลุม
่ ชาติพนั ธุ แ์ ละชนเผ่าพืน้ เมือง
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ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พรชั ย วิสทุ ธิศกั ดิ์
วิทยากร
 วิทยากรและเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเพื่ อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 International Conference on ASEAN 2025: Toward Incereased Trade, Investment and Competition Law in South East Asia
Region วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 “East Asia Summit and East Asian Cooperation International Symposium (EAS-EACIS)” วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2562
จัดโดย Chinese Academy of Social Sciences
 Workshop on: Reforming State-Owned Enterprises (SOE) in Central Asia: Challenges and Solutions วันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2562
จัดโดย Asian Development Bank Institute, Japan
 ประชุ มเชิ งปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Achieving Energy Security in Asia: Diversification, Cooperation and Renewable Energy”
วันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย Asian Development Bank Institute, Japan
 Speaker at the International Conference on Investment, Trade and the Legal Issues Concerning China (Guangxi)
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย Guangxi University
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการจัดตัง
้ บริษัทอ่างแก้ว Holding
 กรรมการวิทยาลัยการจัดการทางทะเล
 คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ
อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
วิทยากร
 บรรยายในงานเสวนาวิชาการเรื่องการพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก
ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์ศกึ ษากฎหมายและเทคโนโลยี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการ BANGI SEMINAR ON ASIAN LAW AND DISPUTE MANAGEMENT 2019 (BANGI SALAND 2019)
วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดโดย Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)
คณะกรรมการ
 คณะท�ำงานการแลกเปลี่ยนสัตว์กับสวนสัตว์ฉางหลง ภายใต้ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
 คณะกรรมการด�ำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู น
้ านาชาติของภูมภิ าคของพืน้ ที่ภาคเหนือ
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กลุ
วิทยากร
 ร่วมเสวนา ‘ปลดล็อคใบเหลือง IUU แต่ประมงไทย ICU’ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั (สกว.)
่
 บรรยาย หัวข้อ ความรู ้เบื้องต้นเกียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง รุ น่ ที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 น�ำเสนอประเด็น “ยุ ติธรรมชุ มชน: ยุ ทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง” ในการประชุ มวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 บรรยายหัวข้อ กฎหมายผู ส
้ งู อายุ ให้แก่โรงเรียนผู ส้ งู อายุ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจ�ำปี 2562 จัดโดย เทศบาลเมืองแม่เหียะ
คณะกรรมการ
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการ
ด�ำเนินงานตามนโยบาลรัฐบาล (กขร.) ที่ 1 / 2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กรรมการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 กรรมการตามค�ำสั่งแต่งตัง
้ คณะกรรมการพิจารณาการใชป้ ระโยชน์ขอ้ มู ลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมู ลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กรรมการคณะกรรมการพิจารณาการใชท
้ ่ีดินและสิ่งปลุกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 กรรมการตามประกาศตัง
้ แต่งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะท�ำงานจัดท�ำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู ้อ�ำนวยการส่วนงานวิชาการภายใน
 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุ งหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�ำเป็น

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ ์
วิทยากร
 ผู ้ด�ำเนินรายการ โครงการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ ครัง
้ ที่ 1 (The 1st Law CMU International Conference : Law, Legality &
Legitimacy in Asia) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ศกั ดิ์ชาย จินะวงค์
วิทยากร
 กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู ้เกษียณ วันที่ 18 มกราคม, วันที่ 22, 24 กุมภาพันธ์ , วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 ที่ปรึกษากรรมการด�ำเนินงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จ�ำกัด
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อาจารย์ ดร.วรุ ตม์ ทรงสุจริตกุล
วิทยากร
 บรรยาย หัวข้อ ความรู เ้ บือ
้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง รุ น่ ที่ 2
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต
วิทยากร
 บรรยายหั ว ข้ อ “กฎหมายว่ า ด้ ว ยรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รมหาชน หน่ ว ยงานธุ ร การของศาลและองค์ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ” โครงการอบรม
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์พัฒนาและฝึ กอบรม คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บรรยายหัวข้อ ธรรมชาติ ความหมายและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดทางสังคมศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ และ 4 กันยายน
พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หัวข้อ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนกับการเคลื่อนย้ายแรงงานและกฎหมายแรงงานในอาเซี ยน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 23 กันยายน
พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บรรยาย หัวข้อ โครงสร้างของฝ่ ายปกครองและหลักกฎหมายว่าด้วยบุ คคลและนิติบุคคลในกฎหมายปกครอง ในโครงการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 ผู ส
้ งั เกตุการอิสระ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (โครงการจัดหาระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรู ป
ส�ำหรับธุ รกิจ (รชธ)

Reward & Credentials

คณะกรรมการ
 อนุกรรมการตามประกาศคณะกรรมการแนวทางการด�ำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพืน
้ ที่และฟื้ นฟู สภาพป่ าจากกรณีกอ่ สร้างบ้านพัก
่
ข้าราชการตุลาการ (อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) ประกาศ ณ วันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 คณะท� ำ งานยุ ท ธศาสตร์ เ รื่ อ งพั ฒ นาระบบยุ ติ ธ รรม และระบบประชาธิ ป ไตยสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตที่ มี คุ ณ ภาพในอนาคต
ในค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานฯ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี นร 1120 (กจย 05) ว28 สั่ง
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
 คณะกรรมการอ� ำ นวยการศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภาคเหนื อ ตามค� ำ สั่ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ที่ 35/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 คณะท�ำงานร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ
 คณะอนุกรรมการภาคเหนือ ตามค�ำสั่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน
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รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
วิทยากร
 หัวข้อ “ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ” วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หัวข้อ “กฎหมายกับการใชห
้ นังสือแสดงเจตนา” วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวสู่ปีท่ ีห้า ‘สภาแต่งตั้ง’ ประชาชนได้อะไร?”วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุ มห้อง 802
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หัวข้อ “40 ปี นิตป
ิ รัชญา: เหลียวหลัง แลหน้า นิตศิ าสตร์ไทย” เนื่องในงานร�ำลึก ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
จัดโดย มู ลนิธิปรีดี เกษมทรัพย์ และเครือข่ายฯ
 หัวข้อ “ความเหลื่อมล�ำ้ หลากมิติ เรื่อง กระบวนการยุ ตธ
ิ รรม” วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หัวข้อ “อยู ่กับบาดแผล ในยุ คตุลาการเป็นใหญ่” วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน” ปฐมนิเทศโครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ น
่ ที่ 14 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ อาศรมวงศ์สนิท นครนายก
 หัวข้อ “งานเขียนและแนวคิดทางกฎหมายสไตล์ทางเลือก”วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
 หัวข้อ “I am a judge of His Majesty the King”: Thai Court under the Shadow of the Monarchy. Institute of Developing
Economies. Japan วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 หัวข้อ “ปฏิสง
ั ขรณ์ ประเทศไทย” วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์วจิ ยั และพัฒนากฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เสวนา “หยุ ด ย�่ำ ซ�้ ำ รอยเดิม”วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย สมาคมผู ส
้ ่อื ข่าวต่างประเทศ (FCCT) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
 หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรนิติปรัชญาร่วมสมัย”วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดย มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หัวข้อ “เหนือจรดใต้: คนที่ตายใต้อ�ำนาจรัฐ” วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
คณะกรรมการ
 กรรมการมู ลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 2558 – 2562
 ประธานกรรมการมู ลนิธิสิทธิเพื่อความเป็นธรรม 2562 – 2564
 ผู ้ทรงคุณวุ ฒิวิพากษ์บทความวิชาการและบทความวิจัย หัวข้อ “การเมือง การบริหาร และสังคมในยุ คติจิทัลกับการพัฒนาที่ย่ ังยืน”
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์สาลิณี ภูร่ ุ ง่ เรืองผล
วิทยากร
 การอบรมบ�ำบัดเลิกสุราในบุ คลากรสาธารณสุขใน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.จังหวัดเชี ยงใหม่ รุ ่นที่ 1 วันที่ 7,11 มีนาคม พ.ศ. 2562
จัดโดย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ตราชู ถกประเด็น เรื่องมองไปข้างหน้ากับอนาคตของประเทศไทย การเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย โครงการ
ผลิตรายการวิทยุ ตราชู คู่ชาวบ้าน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ตราชู ถกประเด็น เรื่อง กัญชา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 จัดโดยโครงการตราชู คู่ชาวบ้าน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 ตราชู ถกประเด็น เรื่อง อิสระในคาพิพากษา วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 จัดโดยโครงการตราชู คช
ู่ าวบ้าน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการ “เปิ ดบ้านงานวิจย
ั สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry Open House)” วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุ มชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี จัดโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
โดยมีความร่วมมือกับนักวิจัยภาควิชาและสถาบันต่างๆ
 การอบรมกฎหมายยาเสพติดในงานประชุ มเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง “การบาบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติดแบบผู ้ป่วยนอกรู ปแบบกายจิตสังคมบ�ำบัด
(Matrise program)” วันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ.2562 จัดโดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นกฎหมาย ในคณะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
กระทรวงสาธารณสุข
 คณะอนุกรรมการผู ท
้ รงคุณวุ ฒดิ า้ นกฎหมาย ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข
 กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชี ยงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชี ยงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข
 คณะอนุกรรมการผู ท
้ รงคุณวุ ฒดิ า้ นกฎหมาย ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงั หวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชี ยงใหม่
กระทรวงสาธารณสุข
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ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อุ ษณีย์ เอมศิรานันท์
วิทยากร
 ร่วมเสวนา ‘ปลดล็อคใบเหลือง IUU แต่ประมงไทย ICU’ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คณะกรรมการ
 ผู ้ทรงคุณวุ ฒิประเมินบทความวารสารกระบวนการยุ ติธรรม ของส�ำนักงานกิจการยุ ติธรรม กระทรวงยุ ติธรรม
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

Misson
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ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์อษั ฎายุ ทธ ผลภาค
วิทยากร
 บรรยาย หัวข้อ ทรัพย์ของแผ่นดิน ในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ ่นที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม
และ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลกรุ งเทพเชี ยงใหม่
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU-EdPEx)
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

Reward & Credentials

ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์สธุ าสินี สุภา
วิทยากร
 รายการร้อยสาระช่ วงจับตาเลือกตัง
้ 2562 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการความร่วมมือเผยแพร่ผลงานวิจัย สถานีวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา ออกอากาศทางวิทยุ เรื่องมาตรการส่งเสริม
ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการทางกฎหมายเพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญกรรมทางเพศโดยชาวต่ า งชาติ ท่ี แ อบแฝงมากั บ
การท่องเที่ยวและเดินทางในประเทศไทย วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยสถานีวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา
 บรรยายหัวข้อ “ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองรุ ่นที่ 2
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การให้ ค วามรู ้ ท างกฎหมายเกี่ ย วการเลื อ กตั้ง แก่ ป ระชาชนผ่ า นวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง FM 100 เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2562 จั ด โดย
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
 เครือข่ายช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทวงยุ ติธรรม
 คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ตามค�ำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 35/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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การประชุ มวิชาการ
โครงการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 1 (The 1st Law CMU International Conference : Law, Legality & Legitimacy in Asia)
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์
นักศึกษาและผู ้ท่ีสนใจจากสถาบันอุ ดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้ร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ อันจะน�ำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในสาขากฎหมายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านกฎหมายให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะน�ำองค์ความรู ้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสังคม
ชุ มชนและประเทศต่อไป

โครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อการศึกษาเปรียบเทียบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสารบัญญัติและกระบวนการน�ำมาใช ้
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ยุ โรป อเมริกา และเอเชี ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ
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การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
M I S S I O N

Misson
Education Management

วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ

วันที่สิ้นสุด
-

2

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

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

30 เมษายน พ.ศ. 2558

29 เมษายน พ.ศ. 2563

3

School of Law, University of New England

ออสเตรเลีย

17 มีนาคม พ.ศ. 2560

16 มีนาคม พ.ศ. 2565

4

Institute of South East Asian Affairs (ISEAA)

ไทย

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

5

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

มาเลเซีย

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

6

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ไต้หวัน)

12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

7

Faculty of Health and Social Studies, University
of South Bohemia

สาธารณรัฐเชค

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

8

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

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

สถาบันยุ ติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุ ติธรรมแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

12

Law School, Zhongnan University of Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน
and Law

28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

13

Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan

30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Misson
Foreign Affairs

วันที่เริ่มต้น
15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Misson
Institutional Empowerment

ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

ล�ำดับ
หน่วยงาน
1 The University of Law of Ho Chi Minh City
(HCMC)

Reward & Credentials

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Misson
Academic Service

Misson
Research

Foreign Affairs
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ต้อนรับอาคันตุกะ/เจรจาความร่วมมือ

ต้อนรับ Professor Yo Sop Choi จาก Hankuk University of Foreign Studies
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านงานวิจัย จัดบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “การแข่งขันทางการค้า” ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกันในอนาคต วันที่ 14 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ต้อนรับ Professor Victor V. Ramraj จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านงานวิจัย บรรยายพิเศษ
หัวข้อ “Legal Pluralism, Constitutionalism, Law and Society in ASEAN” ให้แก่นกั ศึกษา ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกันในอนาคต วันที่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2562

ต้อนรับ Professor Peter Duff ต�ำแหน่ง Visiting Scholars (Foreign Expert) ที่มาเยี่ยมเยือนคณะนิตศิ าสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ค้ วามคิดเห็น
ทางวิชาการร่วมกับคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ วันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Dr. Same Varayudej จาก School of Law University of New England ประเทศออสเตรเลีย เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ใ้ นหัวข้อ
“Constitutionalism, Rule of Law and Democracy” ตลอดจนบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Global Trends of Democracy versus Authoritarianism:
Exploring Challenges for Thailand” ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต
วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ต้อนรับ Dhanaraj Kheokao จาก Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ในหัวข้อ “Research on the
Upcoming Century” ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

Misson
Institutional Empowerment
Reward & Credentials

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

ต้อนรับ Dr.Daniel Prouza จาก Faculty of Health and Social Science, University of South Bohemia ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ภายใต้ขอ้
ตกลงแลกเปลี่ยนคณาจารย์ Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching ระหว่างคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันดัง
กล่าว มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Punishment by House Arrest the Prison System in the Czech Republic” ให้แก่
นักศึกษา ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน วันที่ 8 - 27 เมษายน พ.ศ. 2562

Misson
Foreign Affairs

Misson
Academic Service

ต้อนรับ Professor Sang Chul Park จาก จาก Korea Polytechnic University ประเทศเกาหลี เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ตลอดจนบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “The Fourth Industrial Revolution” และ “East Asian Economic Integration” ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเจรจาและหารือถึง
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต วันที่ 20 - 27 เมษายน พ.ศ. 2562

Misson
Research

Misson
Education Management

ต้อนรับ Dr. See Kiat Toh จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เพื่อมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Technological
Advances in the Fourth Industrial Revolution: What are the Legal Issues?” ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต วันที่ 12 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
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ต้อนรับ Ms. Laure – Elise Mayard นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ นักวิจัยระดับปริญญาเอก จาก Law Faculty Northumbria University ประเทศอังกฤษ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านงานวิจัย หัวข้อ “Reinterpreting the interlinkages between international law branches:
contributing to integrated sustainable development through a transnational law approach (to hydropower on the Mekong
River)” วันที่ 3 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ต้อนรับ MR. Benjamin Pwee และคณะ จาก Research Fellow จาก Chiangmai University School of Public Policy เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการของทัง้ สองฝ่ าย วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ต้อนรับอาคันตุกะจากสถาบันยุ ตธิ รรมแห่งชาติ กระทรวงยุ ตธิ รรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสมาเข้าร่วมโครงการอบรม
หัวข้อ “ความรู ท้ างกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการพัฒนาโครงการวิจยั ” วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ MOU
ระหว่าง 2 หน่วยงาน

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น�ำทีมโดย Prof. Dr. Somsy
Gnophanxay, Acting President ที่ได้มาเข้าพบผู บ้ ริหารมหาวิทยาลัย และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กับ NUOL ในการด�ำเนินโครงการ Matching Scholarship of the Second Strengthening Higher Education Project วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Misson
Foreign Affairs

ต้อนรับ Marra Guttenplan, Director of Graduates Studies ,St. John’s University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาส
เดินทางมาประชุ มหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุ คลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Reward & Credentials

Misson
Institutional Empowerment

ต้อนรับ Professor Andrew Mitchell (ARC FUTURE FELLOW DIRECTOR OF STUDIES, INTERNATIONAL ECONOMIC LAW),
The University of Melbourne, Australia เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุ มหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุ คลากรและ
นักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

Misson
Academic Service

ต้อนรับ Dr. Joao Pedro de Sousa Assis อาคันตุกะจาก Lisbon Accounting and Business School เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุ มหารือ
เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุ คลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Misson
Research

Misson
Education Management

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน น�ำทีมโดย Ms. Jiang Hui Doctor of Law, professor,
and secretary of the COC committee of Law school เพื่อเข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รวมถึงผู ้อ�ำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุ มหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุ คลากรและนักศึกษา
รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

About
Faculty of Law
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60
ต้อนรับ Professor Bee Chen Goh ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในต�ำแหน่ง นักวิชาการเยี่ยม
เยือนของคณะนิติศาสตร์ (Law CMU Visiting Scholars 2019) วันที่ 1 ตุลาคม - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ต้อนรับคณะผู ้เข้าร่วมงานประชุ ม Colloque “Les Partenaires des Puissances Economique en Asie Pacifique” Colloquium on
“Partnership of Economic Power in Asia Pacific” Part II, เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุ มหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การฝึ กอบรมและการพัฒนาบุ คลากรสายวิชาการ

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

การอบรม หัวข้อ โครงการประเมินผลกระทบความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
จัดโดยโครงการพัฒนากระบวนกรและความรู บ้ นฐานปฏิบตั สิ คู่ วามเป็นธรรมทางสุขภาพ
วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อบรมผู ้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx
เรื่อง เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้นส�ำหรับ New Assessor
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม EdPEx Sharing เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการอบรมท�ำอย่างไรให้เสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดย กองบริหารงานบุ คคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Workshop on Comparison of Economic Integration in Asia and Europe
ในหัวข้อ “Session 8: Financial inclusion and the Legal approach of economic
integration” วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
จัดโดย The Asian Development Bank Institute (ADBI)
โครงการประชุ มสัมมนา “การบริหารยุ ทธศาสตร์”
วันที่ 4-6 และ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุ ม Banking Conference
วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

About
Faculty of Law
Misson
Research

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
ผศ.ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผศ.อัษฎายุ ทธ ผลภาค
ผศ.อัษฎายุ ทธ ผลภาค
ผศ.อัษฎายุ ทธ ผลภาค
ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ผศ.ดร.ดรุ ณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผศ.สุธาสินี สุภา
อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
อ.ดร.วรุ ตม์ ทรงสุจริตกุล
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผศ.ดร.อุ ษณีย์ เอมศิรานันท์

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผศ.อัษฎายุ ทธ ผลภาค
ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

Misson
Academic Service

3

ผู ้เข้าร่วม
ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

Misson
Foreign Affairs

2

การพัฒนาและฝึ กอบรม
สัมมนาโครงการ “เสริมสร้างความรู ้การลดค่าใชจ้ ่ายและเวลาส�ำหรับการด�ำเนินการ
ระงับข้อพิพาทในเชิงธุ รกิจ” วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
จัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
การประชุ มเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่องความสุจริตทางวิชาการ (Academic Honesty)
วันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดย University of Georgia, USA
ประชุ ม Curriculum QA Level Up วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม หัวข้อ Transformative Coaching for Leadership
จัดโดยเครือข่ายผู ้น�ำเพื่อการสร้างสุขภาวะ (คศน.) Module 1 และ 2
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ “นิติวิทยาศาสตร์ส�ำหรับงานยุ ติธรรม
(Forensic Science for Justice) วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2562
จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมการสร้างและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับขัน้ พื้นฐาน
วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประชุ มรับฟั งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ�ำปี 2562
วันที่ 8 และ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Misson
Institutional Empowerment

ล�ำดับ
1

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

Institutional Empowerment

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

Reward & Credentials

พัฒนาหน่วยงาน
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Misson
Education Management

การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
M I S S I O N

62
ล�ำดับ
15

การพัฒนาและฝึ กอบรม
่
โครงการแลกเปลียนเรียนรู ้ประเพณี มข.-มอ.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครัง้ ที่ 5 และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 3 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู ้เข้าร่วม
ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผศ.ศกั ดิ์ชาย จินะวงค์
ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผศ.อษั ฎายุ ทธ ผลภาค
ผศ.ดร.อุ ษณีย์ เอมศิรานันท์

16

ประชุ มวิชาการ หัวข้อ ระบบกฎหมายไทย-พม่าในโลกสมัยใหม่
วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
จัดโดย Institute of Developing Economies, Chiba japan ประเทศญี่ป่ ุ น

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

17

The Remapping and Analysis of Human Rights and Peace Education
(AUN-HRE) in South East Asia and The Regional Workshop on Converging
for Human Rights and Peace Education : Maximizing Prospects in ASEAN/
Southeast Asia วันที่ 16 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

18

สัมมนาทางวิชาการระดับนานชาติ หัวข้อ “การศึกษาเปรียบเทียบข้อตกลงความ ผศ.ดร.อุ ษณีย์ เอมศิรานันท์
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านสารบัญญัติและกระบวนการน�ำมาใช”้
(Etude comparée du contenu et la mise en oeuvre des accords de
partenariat) วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จัดโดย Colloque de Ho
Chi Minh, Université de Droit de Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

19

The AICHR Consultation on Freedom of Opinion, Expression and
Information in ASEAN วันที่ 8 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

การฝึ กอบรมและการพัฒนาบุ คลากรสายสนับสนุน
ล�ำดับ
1

การพัฒนาและฝึ กอบรม
ภาษาจีนเบื้องต้น วันที่ 15 มกราคม – 29 เมษายน พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู ้เข้าร่วม
นายทินกฤต นุตวงษ์		
นางศรัณย์ธร มีบุญ
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

2

การอบรมและผ่านการสอบภาษาเกาหลีเบื้องต้น (ฺ Beginner 1A)
วันที่ 21 มกราคม– 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
จัดโดยสถาบัน King Sejong Institute, Chiang Mai.

นางสาวเปรมสิริ เจริญผล

3

ประชุ มคณะนิติศาสตร์ มอ.มข.มช.
วันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2562
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อบรมผู ้บริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ

โครงการประชุ มสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านพัฒนานักศึกษา
“3 พลัง สร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน” ครัง้ ที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจาะลึก TQA/ EdpEx Criteria วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

4
5

6
7

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

นางฐิติมา อัครจินดา

อบรบประเมินภายในโครงการด�ำเนินงานพัฒนาชุ มชนต้นแบบส่งเสริมเด็กวัยเรียนไร้ นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
ฟั นผุ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นางฐิติมา อัครจินดา
นายนพรัตน์ อัครจินดา

10

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “SMART SECRETARY 2019”
สุดยอดเลขานุการผู ้บริหารในยุ คดิจิตอล 2019
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวขนัชภรณ์วลัย การสมดี

11

อบรมการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย
อักษรไทยและการใชโ้ ปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายทินกฤต นุตวงษ์

12

ประชุ มชี้แจง/ซักซอ้ มความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางวรันธร วังเวียง		
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นายทินกฤต นุตวงษ์		
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร
นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ

13

ประชุ มซักซอ้ มความเข้าใจการจัดการข้อมู ลรับเข้าปริญญาโท
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14

แนวทางการวิเคราะห์และจัดท�ำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา

15

QA Curriculum Familyครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา

16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหาร
การเงินในส่วนราชการตาม พรบ.วินัยทางการเงิน การคลัง พ.ศ.2561”
วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมเรื่อง Introduction to EdPEx (ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ EdPEx)
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวเบญจพร ไชยมงคล

17

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นายกฤษณ ศิริ
นางอัมพวรรณ ปั ญญารักษา
นายภควัต พรหมชาติ
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
นางฐิติมา อัครจินดา
นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์

18

ประชุ ม Curriculum QA Level Up วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19

ประชุ มชี้แจงการทบทวนเป้าหมายนตัวชี้วดั ค�ำรับรองการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน
ทบทวนแผนอัตราก�ำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณ
งบลงทุน วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20

การใชง้ าน Docker วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

21

การค้นคว้าสารสนเทศส�ำหรับนักศึกษาปริญญาโท
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายทินกฤต นุตวงษ์

นางฐิติมา อัครจินดา
นายเรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
นางศรัณย์ธร มีบุญ
นายนพรัตน์ อัครจินดา
นายรัฐพงษ์ สังฆบุ ญ
นางวรันธร วังเวียง
นางสาวสุธรี า ช่ อประดิษฐ
อภิญญาวัชรกุล

Misson
Research

นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา

Misson
Academic Service

ประชุ มชี้แจงแผนการด�ำเนินงาน CMU-EdPEx ประจ�ำปี 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Misson
Foreign Affairs

9

นางศรัณย์ธร มีบุญ

Misson
Institutional Empowerment

นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

Misson
Education Management

ผู ้เข้าร่วม

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

การพัฒนาและฝึ กอบรม
วิธีการสังเกต รับมือ และดูแลนักศึกษากรณีวิกฤต
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Reward & Credentials

ล�ำดับ
8

About
Faculty of Law

63

64
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การพัฒนาและฝึ กอบรม
อบรม work process improvement การพัฒนากระบวนการท�ำงาน รุ น่ ที่ 1
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดท�ำวารสารวิชาการและการใชง้ านระบบ ThaiJO
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การรายงานตัวชี้วัดค�ำรับรองปฎิบัติงานไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สายสนับสนุนเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562
จัดโดยงานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู ้เข้าร่วม
นางสาวชลธิชา แก้วหล้า
นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
นายทินกฤต นุตวงษ์
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา
นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ		
นางสาวขนัชภรณ์วลัย การสมดี
นายทินกฤต นุตวงษ์		
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นางสาวพรประภา ค�ำภิระแปง
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
นายเรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
นางอัมพวรรณ ปั ญญารักษา
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร

อภิญญาวัชรกุล

นางสาวชลธิชา แก้วหล้า
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์

นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
นางฐิติมา อัครจินดา

26

ประชุ มรับฟั งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจ�ำปี 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การถอดบทเรียนการบริการวิชาการหน่วยงานภายใน
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์กรภายนอก
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการ QA Curriculum Family ครัง้ ที่ 2/2562
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางฐิติมา อัครจินดา

28

นายกฤษณ ศิริ
นางสาวชลธิชา แก้วหล้า
นายนพรัตน์ อัครจินดา
นางสาวอภิวันท์ รุ จิเสถียร
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นายภควัต พรหมชาติ
นายรัฐพงษ์ สังฆบุ ญ
นางวรันธร วังเวียง
นางศรัณย์ธร มีบุญ
นายโสภาค พิชวงค์

29

กฎหมายปกครองกับการท�ำงานของบุ คลากรภาครัฐ ครัง้ ที่ 2
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30

โครงการประชุ มวิชาการ เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดผลงานวิชาการบุ ค นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
คลากรสายสนับสนุนสถาบันอุ ดมศึกษา
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยที่ประชุ มสภาข้าราชการ พนักงาน และ นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
ลูกจ้างมหวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

31

การใชร้ ะบบติดตามเรื่องเสนอผู ้บริหาร
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายทินกฤต นุตวงษ์

32

โครงการพัฒนาบุ คลากร คณะนิติศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 28 ,30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
จัดโดยงานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นายทินกฤต นุตวงษ์		
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางอัมพวรรณ ปั ญญารักษา
นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร

อภิญญาวัชรกุล

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ		
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

นายนพรัตน์ อัครจินดา
นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
นางฐิติมา อัครจินดา

33

กิจกรรม EdPEx Sharing เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นายทินกฤต นุตวงษ์
นางศรัณย์ธร มีบุญ

นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
นางฐิติมา อัครจินดา
นายรัฐพงษ์ สังฆบุ ญ
นายนพรัตน์ อัครจินดา
นางวรันธร วังเวียง
นางศรัณย์ธร มีบุญ
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

โครงการอบรมท�ำอย่างไรให้เสนอขอต�ำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมพนักงานใหม่ วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียน
การสอนกระบวนวิชา การเรียนรู ผ้ า่ นกิจกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล พ.ศ. 2562
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุ ม Team Development : เล่าสูก่ นั ฟั ง ครัง้ ที่ 1 (แลกเปลี่ยนประสบการณ์)
ส�ำหรับทีมงานสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุ มเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและอบรมการใชง้ านระบบ CHE-QA Online
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบพลังงาน,เทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบริหารยุ ทธศาสตร์และวิพากษ์แผนของหน่วยงาน
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การฝึ กอบรมเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกฤษณ ศิริ		
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร
นางวรันธร วังเวียง
นางสาวอภิวันท์ รุ จิเสถียร

Misson
Education Management

นายนพรัตน์ อัครจินดา
นางฐิติมา อัครจินดา
นายรัฐพงษ์ สังฆบุ ญ
นายทินกฤต นุตวงษ์
อภิญญาวัชรกุล

Misson
Research

39

Misson
Academic Service

38

นายกฤษณ ศิริ
นายรัฐพงษ์ สังฆบุ ญ
นางฐิติมา อัครจินดา

นายรัฐพงษ์ สังฆบุ ญ
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา		

นางสาวชลธิชา แก้วหล้า
นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ

นายวีรยุ ทธ บุ ญมาปะ
นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางฐิติมา อัครจินดา
นางสาวจารุ ณี สุวรรณรัตน์
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นางอัมพวรรณ ปั ญญารักษา
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นางพรรณพิมล เทียบประทานพร

นายสวัสดิ์ กุระนัย
นายวีรยุ ทธ บุ ญมาปะ
นายโสภาค พิชวงค์
อภิญญาวัชรกุล

Misson
Foreign Affairs

37

นางฐิติมา อัครจินดา
นางวรันธร วังเวียง
นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางวรันธร วังเวียง
นางอัมพวรรณ ปั ญญารักษา
นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ

Misson
Institutional Empowerment

36

ผู ้เข้าร่วม

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

35

การพัฒนาและฝึ กอบรม
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการก�ำหนดต�ำแหน่งและจ�ำนวนต�ำแหน่งที่จะได้รับ
เงินประจ�ำต�ำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู เ้ สียงที่คนอื่นไม่ได้ยนิ : ประชากรกลุม่ เฉพาะ”
“Voice of the voiceless : the vulnerable populations”
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สัมมนาผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “ก้าวอย่างไรในโลก Disruptive”
ประจ�ำปี 2562 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562
การจัดสัมมนาบุ คลากรเพื่อเสริมสร้างความรู ้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุ มชี้แจงการปรับปรุ งค�ำขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจ�ำปี งบประมาณ 2563 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ Program ระบบแผนงาน-โครงการ
เพื่อการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การพัฒนาและฝึ กอบรม
อบรม BOS วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู ้เข้าร่วม
นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ		
นายกฤษณ ศิริ
นางสาวชลธิชา แก้วหล้า
นายทินกฤต นุตวงษ์
นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
นายนพรัตน์ อัครจินดา
นางสาวปั ทมพร จารุ วรรณ์
นางสาวเปรมสิริ เจริญผล
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์ นายภควัต พรหมชาติ
นางสาวพรประภา ค�ำภิระแปง นายรัฐพงษ์ สังฆบุ ญ
นายเรืองฤทธิ์ จันระวังยศ
นางวรันธร วังเวียง
นางสาววราลักษณ์ นาคเสน
นางศรัณย์ธร มีบุญ
นางอัมพวรรณ ปั ญญารักษา นางสาวสุธีรา ช่ อประดิษฐ
นางสาวขนัชภรณ์วลัย การสมดี นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์

51

แนวทางการด�ำเนินโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus ร่วมกัน
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

52

Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นายสุรพันธ์ ตันหลวงกาศ

53

ประชุ มหารือแนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็น
“การจัดการข้อพิพาทในพื้นที่โดยใชแ้ นวคิดระบบยุ ติธรรมชุ มชน”
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน

54

โครงการ “Smart Protocol in Digital Age: Communicative Writing of
International Relations Officers for CMU 4.0s”
ทุกวันพฤหัสบดี เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอภิวันท์ รุ จิเสถียร

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านบริการวิชาการ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มู ลนิธิแบบซี ซีแอลอี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศไทย
บทบาทและการท�ำงานของศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุนข้ามชาติในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ จังหวัดล�ำปาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการสร้างระบบระงับข้อพิพาทขึน้ เพื่อคุม้ ครองการลงทุนข้ามชาติ และ
เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความส�ำคัญในการออกแบบองค์กรระงับข้อพิพาทภายในประเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อรักษาเอกราชทางการศาลและกฎหมาย

โครงการ Project-based น.ศ.ชั้นปี ท่ี 4 : โครงการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชี ยงใหม่ วันที่ 29 มีนาคม และ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ หอประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรู ถ้ งึ ความส�ำคัญของประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่และเพื่อให้นกั ศึกษา
เข้าใจถึงล�ำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
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โครงการทัศนศึกษาปั ญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี การศึกษา 2562 วันที่ 4 และ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู ้ถึงความส�ำคัญของโบราณสถานเวียงกุมกาม
ในมิติต่างๆ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ถึงรู ปแบบการด�ำเนินการ วิธีการ ตลอดจนปั ญหาและอุ ปสรรคในการจัดการด้านการเมือง สังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริง และสามารถน�ำความรู ้ด้านกฎหมายมาประยุ กต์ใชก้ ับปั ญหาที่เกิดขึ้นจริง

Misson
Foreign Affairs

การบู รณาการงานท�ำนุบ�ำรุ งศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

Misson
Institutional Empowerment

Preservation of cultural heritage and environmental protection

คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ใ น ห ล า ย กิ จ ก ร ร ม โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
เพื่ อ สื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรมไทยและ
บู รณาการงานท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
กั บ การเรี ย นการสอนโดยมี กิ จ กรรมที่ ไ ด้
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

ท�ำนุบ�ำรุ งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมให้ด�ำรงอยู ่อย่างยั่งยืน
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กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุ งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
โครงการท�ำบุ ญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2562
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจ�ำปี 2562
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ เส้นทางสถานีรถไฟ ถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจัดพิธีด�ำหัวคณบดี คณะผู ้บริหาร คณาจารย์อาวุ โส และบุ คลากรผู ้เกษียณอายุ ราชการ ประจ�ำปี 2562
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการร่วมพิธีด�ำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุ โสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2562
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ลานสักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Misson
Foreign Affairs

โครงการสืบสานประเพณีท�ำบุ ญเมือง และสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2562
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
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Misson
Institutional Empowerment

โครงการสืบสานประเพณีใส่ขันดอก บู ชาเสาอินทขิล
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

Misson
Academic Service

กิจกรรมสรรเสริญพระบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ในรัชกาลที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

Misson
Research

Misson
Education Management

กิจกรรมสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์
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โครงการสมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2562 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บุ คลากรคณะนิติศาสตร์ น�ำต้นเทียนพรรษา
ของคณะนิติศาสตร์ เพื่อไปเข้าพิธีสมโภชเทียนพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บุ คลากรคณะนิตศิ าสตร์ น�ำต้นเทียน พร้อมทัง้ เครื่องอัฐบริขารที่สำ� คัญ ถวาย ณ วัดทุง่ ขีเ้ สือ หมู ่ 5 ต�ำบลชมภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมสรรเสริญพระบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

โครงการสานสัมพันธ์ 3 คณะ คือ คณะสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปี 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสรรเสริญพระบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
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Misson
Preservation of cultural heritage
and environmental protection

โครงการท�ำบุ ญตักบาตร และปล่อยพันธุ ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯประจ�ำปี 2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ คณะนิติศาสตร์ และอ่างเก็บน�้ำตาดชมพู
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โครงการเรียนรู ก้ ารท�ำขนมเทียน การประดิษฐ์กระทงใบตอง การจัดท�ำซุ ม้ ประตูป่า และการประดับโคมล้านนา เนื่องในประเพณีย่เี ป็ง ประจ�ำปี 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Misson
Institutional Empowerment

Misson
Foreign Affairs

โครงการท�ำบุ ญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานต่าง ๆ ประจ�ำปี 2562 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่

Misson
Academic Service

Misson
Research

กิจกรรมท�ำบุ ญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ประจ�ำปี 2562 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Misson
Education Management
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โครงการกิจกรรมเรียนรู ้ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ทุกวันพุ ธ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์
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รางวัลและการได้รับการยอมรับ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นายวิรัช ทองเกลี้ยงเกตุ รหัสนักศึกษา 582012124
ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นักศึกษาโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ประเภทที่ 4
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น จาก โครงงาน บทวิเคราะห์ เรื่อง คนไทยในมาเลเชีย
ผ่านมุ มมองการให้ความช่ วยเหลือและการบริการของสถานเอกอัครราชฑูต
ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ โดยมีอาจารย์ท่ปี รึกษาคือ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ

นักศึกษาระดับปริญญาโท

นายเลาฟั้ ง บัณฑิตเทิดสกุล รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา 582023011 จัดท�ำผลงานทางวิชาการเรื่อง
Local Context, National Law: The Rights of Karen People on the Salween River in Thailand
และได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมู ล Springer

