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สารจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอกราบสวัสดีผอู้ า่ นรายงานประจำ�ปีของคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทกุ ท่าน ในห่วงปี 2563
ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์วางหลักการของคณะให้เป็น “คณะนิติศาสตร์เพื่อสังคม” และได้มีการขับเคลื่อนงาน
ในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการปรับปรุงหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ หากผู้อ่านเปิดเข้าไป
จะพบว่าคณะได้ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์นิติศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ มีการดำ�เนินงาน
วิจัยที่ตอบปัญหาของสังคม และมีงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับความต้องการของพื้นที่ รวมถึง
การสร้างความเป็นนานาชาติของคณะนิติศาสตร์
การทำ�งานที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือของทีมงานคณะและนักศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
ให้เกิดผล และภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการพัฒนาประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยังคงยืนหยัดสร้างสรรค์ความเป็นกฎหมายเพื่อสังคมต่อไป
					

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์)			
			
คณบดีคณะนิติศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป้าหมาย

อัตลักษณ์

นิติศาสตร์เพื่อความยุติธรรม
ในสังคม

นิติศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศ
ที่มุ่งเน้นกฎหมายเพื่อสังคม
ภายในปี 2564

วิชาการคุณภาพ
วิชาชีพคุณธรรม
น้อมนำ�สังคม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็น
มาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ
3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาสังคม
4. ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ให้ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

L
Lifelong Learning

เป็นองค์กรที่มี
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

มุ่งสู่ผลสำ�เร็จ

มีความเป็นมืออาชีพ

หลากหลายแต่รวมเป็นหนึ่ง

Attainment

Competency

Universal

A

W

C

Wondrous

ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยแรงบันดาลใจเพื่อสังคม
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M
Morality

ยึดมั่นในศีลธรรมและ
จริยธรรม

U

ANNUAL REPORT 2020

ประวัติความเป็นมา
คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549
เป็นคณะลำ�ดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง เมื่อวันที่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้

พ.ศ.
2508

เริ่มจัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัด
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกสำ�หรับ
นักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาบังคับพื้นฐาน วิชาโทและวิชาเลือกสำ�หรับนักศึกษาทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.
2535

เปิดสอนหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วน
ภูมิภาคแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว อนึ่งเพื่อเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (ปีงบประมาณ 2535 - 2539)

พ.ศ.
2538

ดำ�เนินการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการให้คำ�ปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน” ซึ่งได้ดำ�เนินการมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.
2539

เริ่มโครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาขึ้นเป็น
ภาควิชาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ 2540 - 2544)
โดยได้ ใช้อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำ�นักงานโครงการ
จัดตัง้ ภาควิชานิตศิ าสตร์ และได้รบั ความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย แต่โครงการดังกล่าว
ได้ถูกชะลอไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากฐานะการเงิน การคลังและภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศใน พ.ศ. 2540 และแม้ว่าสาขาวิชานิติศาสตร์จะมีฐานะเพียงหน่วยจัดการศึกษา
ก็ตาม แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น

พ.ศ.
2542

ได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบณ
ั ฑิตยสภา ส่งผลให้บณ
ั ฑิตผูส้ �ำ เร็จการศึกษา
จากสาขาวิชานิตศิ าสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบณ
ั ฑิตยสภาได้

พ.ศ.
2546

ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต เพือ่ สนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงาน
และองค์กรที่ต้องการบุคลากรทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการ
ศึกษากฎหมายหลังจากการสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอืน่
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พ.ศ.
2547
พ.ศ.
2549

พ.ศ.
2556

พ.ศ.
2557
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2563

เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ก่อให้เกิดความสนใจในสาขาวิชานิตศิ าสตร์เป็นอันมาก
จึงเปิดหลักสูตรเพื่อเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ได้สถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และ
สามารถพึง่ พาตัวเองได้ สอดคล้องกับการทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลีย่ นสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ โดยยังคงใช้อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นที่ตั้งสำ�นักงานคณะนิติศาสตร์
ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย ตอบสนองต่อสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะนิตศิ าสตร์ ได้ยา้ ยสถานทีท่ �ำ การมายังอาคารเรียนและบริหารคณะนิตศิ าสตร์หลังใหม่
ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยตอบสนองต่อสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
และเพื่อพัฒนานักศึกษาตามภารกิจหลักที่สำ�คัญของหลักสูตร 3 ประการ ดังนี้
1. การรับรองความเปลีย่ นแปลงของสมาคมวิชาชีพ ทีอ่ าจจะมีการประกาศใช้ มคอ. 1
มารตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
2. การสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตร “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” ให้เป็นจุดเด่น และสร้าง
บัณฑิตที่เป็นพลเมืองโลก
3. การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 รับความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เปิดสอนปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีความมุ่งหมายที่จะทำ�ให้เกิด
การเชือ่ มต่อความรูท้ างด้านกฎหมายกับความรูท้ างด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ อันจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการทำ�ความเข้าใจกฎหมายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมได้อย่างลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะทำ�ให้สามารถมองเห็นแนวทางในการเผชิญหน้าและจัดการ
กับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5

ANNUAL REPORT 2020

โครงสร้างองค์กร คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการอำ�นวยการ

คณะกรรมการบริหารประจำ�ส่วนงาน


ส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับ
และดูแลนโยบายของส่วนงาน
 พิจารณาสัมฤทธิผล
การดำ�เนินงานและ
งบประมาณของส่วนงาน
ในภาพรวม


บริหารจัดการตามพันธกิจ
และพัฒนาส่วนงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
ส่วนงาน

คณะนิติศาสตร์

สำ�นักงานคณะนิติศาสตร์

สำ�นักวิชานิติศาสตร์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมาย

งานบริหารทั่วไป
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์


6

ศูนย์บริการวิชาการทางกฏหมาย
ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
 ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
 ศูนยกฎหมายและเทคโนโลยี
 Center of ASEAN
Transnational Studies
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คณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�คณะนิติศาสตร์

1 2 3

4 5 6

1

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

4

นายสุรสีห์ โกศลนาวิน

2

ท่านอำ�พน เจริญชีวนิ ทร์

5

นายวีรชัย ชื่นชมพูนุท

3

ท่านสัตยา อรุณธารี

6

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ประธานกรรมการ)
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(กรรมการ)

ทีป่ รึกษาคณะทำ�งานทางการเมืองของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
(กรรมการ)

7

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชดุ ที่ 1
(กรรมการ)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กฎหมายและงานเลขาธิการ
ธนาคาร UOB จำ�กัด (มหาชน)
(กรรมการ)
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์
(กรรมการและเลขานุการ)
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คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศกั ดิช์ าย จินะวงค์
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลยั
รองคณบดีฝา่ ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปีดเิ ทพ อยูย่ นื ยง
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยพัฒนาบุคลากร
และทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าสำ�นักวิชานิตศิ าสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์วจิ ยั และพัฒนากฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
นายวิสตู ร ลิว่ เกียรติ
เลขานุการคณะนิตศิ าสตร์
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ข้อมูลทั่วไป

About Faculty of Law
ด้านทรัพยากรบุคคล

บุคลากร (ณ ธันวาคม 2563) ทั้งหมด 56 คน
สายงาน
ข้าราชการเปลี่ยน กจ้าง พนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
รายการ
่วคราว
ข้าราชการ สถานภาพเป็น ลูประจำ
� มหาวิทยาลัย (พนักชังานส่
วนงาน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำ�นักวิชานิติศาสตร์
1
4
20
2
สำ�นักงานคณะ
2
20
7
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
รวม
1
6
0
40
9

สายวิชาการ 27 คน
52%

37%
11%
อาจารย์
10 คน

ผศ.
14 คน

รศ.
3 คน

รวม
27
29
56

สายสนับสนุน 29 คน

ปริญญาตรี
1 คน

ปริญญาตรี
17 คน

ปริญญาโท
12 คน

ปริญญาโท
12 คน

ปริญญาเอก
14 คน

ด้านการเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงบประมาณทัง้ สิน้ 62,490,660.50 บาท
รายละเอียดดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวม

รายรับ
30,767,581.00
31,723,079.50
62,490,660.50

9

รายจ่าย
30,359,568.45
24,022,415.71
54,381,984.16

รายรับสูง/ต�่ำกว่ารายจ่าย
408.012.55
7,700,663.79
8,108,676.34
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การจัดการศึกษา

Education Management
โดยมุง่ เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา

หลักสูตรปีการศึกษา 2563
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 2563

จุดเด่นของหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ เน้นการศึกษากฎหมายที่มี
ลักษณะสหวิทยาการที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ
โดยนักศึกษาจะสามารถนำ�ความรูท้ างกฎหมายมาปรับใช้
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนมี
จิตสำ�นึกที่ดีต่อการรับใช้และแก้ ไขปัญหาของสังคม

โครงสร้างหลักสูตร รวมทัง้ หมด 138 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

การรับด้วย Portfolio (รับ 16 คน)

2

การรับแบบโควตา (รับ 186 คน)

3
4

หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

102 หน่วยกิต

1

หมวดวิชาเลือกเสรี

10

ผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ผู้ ได้รับ
รางวัลการตอบปัญหาระดับประเทศ,
นักกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ
โควตาภาคเหนือ, โครงการพิเศษชาวไทย
ภูเขา,เยาวชนดีเด่นทางกีฬา,ผู้มีแววเป็นนัก
นิติศาสตร์, เด็กดีมีที่เรียน, ชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม

การรับตรงร่วมกัน (รับ 94 คน)
Admission (รับ 24 คน)
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งหมด 39 หน่วยกิต
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
กระบวนวิชาเรียน 27 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

แนวทางการศึกษานิติศาสตร์ที่เป็นอยู่ทั่วไป
มุง่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ ใช้บังคับอยู่ (Positive Law) เป็นหลัก
แต่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มุ่งศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายและผลที่
เกิดขึน้ แก่สงั คม ซึง่ เป็นความพยายามทีจ่ ะท�ำให้นติ ศิ าสตร์
มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สั ง คมศาสตร์ ม ากกว่ า ที่ เ คยเป็ น
ตลอดจนน�ำเอาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์มาใช้
ในการวิจัยด้านกฎหมายมากขึ้น หรือที่เรียกว่าเป็น
การศึกษากฎหมายและสังคม (Law and Society)
โดยพิจารณาเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ และสังคมในแง่มมุ ต่างๆ

การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 2563
รับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

กระบวนวิชาเรียน 33 หน่วยกิต

กระบวนวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตสะสมตามเงือ่ นไขของบัณฑิต
วิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย
1. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
อย่างน้อย 1 ครัง้
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม
(Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ ทีเ่ ป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานัน้


แบบ 3 (แผนข)
วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต

กระบวนวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตสะสมตามเงือ่ นไขของบัณฑิตวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทีเ่ กีย
่ วข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครัง้
ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึง่ ของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รบั การเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอืน่ ทีส่ าขาวิชาและ
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชอ่ื นักศึกษาเป็นชือ่ แรก
 การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายืน่ คำ�ร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไปหรืออาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
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หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กระบวนวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตสะสมตามเงือ่ นไขของ
บัณฑิตวิทยาลัย:ภาษาต่างประเทศ
 หากนักศึกษายังไม่เคยศึกษากระบวนวิชาปรัชญา
กฎหมายมาก่อนให้นกั ศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา
178702 ปรัชญากฎหมาย
 กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. การจัดสัมมนาและการนำ�เสนอผลงานในการสัมมนา
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เป็นจำ�นวน
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกครัง้ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการอันเป็นส่วนหนึง่ จาก
ดุษฎีนพิ นธ์ หรือได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์
อย่างน้อย 1 เรือ่ ง ในวารสารระดับนานาชาติทอ่ี ยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ SSRN หรือ
ACI และเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full
paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติ อันเป็นทีย่ อมรับ
ในทางวิชาการ อีกอย่างน้อย 1 เรื่อง และในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทัง้ สองรูปแบบนี้ หากเป็น
กรณีที่มีผู้แต่งหลายคน ต้องมีชื่อของนักศึกษานั้น
เป็นผู้แต่ง ในลำ�ดับแรก
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงาน
ผลของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่าน
ความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำ�คณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุก
ภาคการศึกษา
 การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมิน
ความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. นักศึกษาทีส่ อบไม่ผา่ นมีสทิ ธิสอบแก้ตวั ได้อกี 1 ครัง้
โดยต้องยื่นคำ�ร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้อง
สอบให้เสร็จสิน้ ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจาก
การสอบครั้งแรก


จุดเด่นของหลักสูตร

มุ ่ ง เน้ น การวิ จั ย กฎหมายที่ ใ ช้ แ นวคิ ด ทางด้ า น
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ เช่น การวิจัยกฎหมายเชิง
ประวัติศาสตร์ การวิจัยกฎหมายเชิงสตรีนิยม การวิจัย
กฎหมายแนวนิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)
การวิจยั กฎหมายแนวนิตสิ �ำนึก (Legal Consciousness)
การวิจยั กฎหมายด้วยมุมมองนิตศิ าสตร์แนววิพากษ์ (Critical
Legal Studies) การวิจยั กฎหมายเชิงเปรียบเทียบ เป็นต้น
แนวทางการศึกษาในลักษณะดังกล่าวจึงให้ความส�ำคัญกับ
ปรากฏการณ์ ในระบบกฎหมายที่ ไม่ ได้จ�ำกัดไว้เพียงกับ
กฎหมายของรัฐเท่านั้น หากยังรวมไปถึงการท�ำความเข้าใจ
กั บโครงสร้ า ง อุดมการณ์ มุมมอง พัฒนาการ และ
ความเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ต�ำแหน่งแห่งทีข่ องระบบกฎหมาย
ซึ่งการศึกษาในแนวทางดังกล่าวจ�ำเป็นที่จะต้องใช้แนวคิด
ทฤษฎี มุมมอง จากสาขาวิชาความรู้ด้านต่างๆ เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งการวิเคราะห์

การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 2563
รับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

โครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งหมด 48 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1 สำ�หรับนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
กระบวนวิชาเรียน
ปริญญานิพนธ์

12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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นักศึกษา
จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด
36 คน
3%
ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

460 คน
42%

615 คน
55%

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

จำ�นวนนักศึกษาใหม่
1150
1000
850
700
550
400
250
100

จำ�นวนนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา

1148

339

284

314

320

50

320

ปีการศึกษา 2562
ผู้สมัคร

ปีการศึกษา 2563
รายงานตัว

ภาปกติ
80
160
160

ประกาศรับ
ภาคพิเศษ
160
160
160

รวม
240
320
320

201

221

245

69

61

115

134

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
สำ�เร็จการศึกษาตามเกณฑ์
สำ�เร็จการศึกษาเกินเกณฑ์
รับเข้าศึกษาจริง

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 – 2563 (คน)
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563

44

150

707

240
ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับ

245

250

1071

ภาปกติ

ผู้สมัคร

117
648
640

ภาคพิเศษ
590
500
431

รวม

707
1,148
1,071

ภาปกติ
56
163
155

รายงานตัว

ภาคพิเศษ
228
176
159

รวม
284
339
314

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 (คน)
จำ�นวนที่สำ�เร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์

จำ�นวนที่รายงานตัว
ปีการศึกษา 2560
(นักศึกษารหัส 57)
ปีการศึกษา 2561
(นักศึกษารหัส 58)
ปีการศึกษา 2562
(นักศึกษารหัส 59)

จำ�นวนที่สำ�เร็จการศึกษา
ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์
(จบหลังเทอม2)

ภาปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ภาปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ภาปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

75

146

221

44

71

115

22

47

69

95

150

245

68

66

134

13

48

61

89

156

245

78

13

123

201

16

28

44
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นักศึกษาต่างชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตร
ลำ�ดับ
1

หลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

จำ�นวน (คน)

วันทีด่ �ำ เนินการ

งานบริการการศึกษา

1

ปีการศึกษา 2563

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Inbound Students)
ลำ�ดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

จำ�นวน (คน)

วันทีด่ �ำ เนินการ

1

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาร่วมกับ Zhongnan
University of Economics and Law ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Zhongnan University of
Economics and Law

1

9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

จำ�นวน (คน)

วันทีด่ �ำ เนินการ

Asian Law Students'
Association (ALSA)

5

3-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Outbound Students)
ลำ�ดับ
1

โครงการ/กิจกรรม
การประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางกฎหมาย
ระดับเอเชีย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กิจกรรม ALSA CONFERENCE 2020 ระยะเวลาดำ�เนินการ วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
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การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มคอ.1

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักกฎหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม
และประเทศชาติ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย
และแนวคำ�พิพากษาหรือคำ�วินิจฉัยขององค์กรตุลาการ
2.2 สามารถนำ�ความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริง
หรือค้นคว้าในระดับสูงขึน้ หรือวิจยั อย่างมีนติ ทิ ศั นะควบคูก่ บั คุณธรรม และสามารถบูรณาการเชือ่ มโยงกับศาสตร์อน่ื ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึง่ ข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา
อันเป็นทักษะที่สำ�คัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
3.2 มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนำ�มาปรับใช้
กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้ โดยคำ�นึงถึงหลักความยุติธรรม
และหลักนิติธรรม
3.3 มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือจำ�นวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจน
การทำ�ความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น
3.4 มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอื่นอันเป็นทักษะที่สำ�คัญของการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อนำ�ไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
3.5 ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
4.2 รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น
4.3 มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมทีม่ คี วามหลากหลาย มีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน
4.4 ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตสำ�นึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย
5.2 มีความสามารถในการสื่อสารและการนำ�เสนอ ตลอดจนการตั้งคำ�ถาม หรือการตอบคำ�ถามที่ชัดเจนทำ�ให้บุคคลอื่น
เข้าใจได้ง่าย
5.3 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
5.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้าการสื่อสารระหว่างบุคคล และ
ในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี
5.5 มีทักษะในการค้นหาทำ�ความเข้าใจ และนำ�ไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจำ�นวนสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ ในการใช้
กฎหมาย การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกำ�หนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก
ทักษะทางปัญญา
(21 กิจกรรม)

ความรู้
(32 กิจกรรม)

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(19 กิจกรรม)

คุณธรรมและ
จริยธรรม
(26 กิจกรรม)

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
(12 กิจกรรม)

ปริญญาตรี
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ทั
ก
ษะ
ความสั
ม
พั
น
ธ์
เชิงตัวเลข
คุณธรรม ความรู้ ปัญญา ระหว่างบุคคลและ การสื
่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี

ลำ�ดับ

โครงการ

1

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษานิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยสอน
ในกระบวนวิชา 177220 และ 177222 กลยุทธ์ที่ 1
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบของนักศึกษานิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยสอน
TA ในกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย
โครงการการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน ประจำ�ปีการศึกษา 2562
โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชน
โครงการศึกษาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2562
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุน
ข้ามชาติในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ
โครงการศึกษาองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนทางกฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์
โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด ในกระบวนวิชา 177103 177281 177214
โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ณ ศาลปกครองเชียงใหม่
โครงการออกพื้นที่ศึกษาโรงเรียนแม่น�้ำโขงกระบวนวิชา 177468 กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการจัดทำ�โครงการให้กับนักศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบของนักศึกษานิติศาสตร์
โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด (TA) 177104
โครงการนำ�นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำ�ปาง

2
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4
5
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7
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ลำ�ดับ

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ทั
ก
ษะ
ความสั
ม
พั
น
ธ์
เชิงตัวเลข
คุณธรรม ความรู้ ปัญญา ระหว่างบุคคลและ การสื
่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี

โครงการ

17 โครงการทัศนศึกษาพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย
18 โครงการทัศนศึกษาประวัตศิ าสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนือ่ งมาจากการลงทุน
ข้ามชาติในจังหวัดลำ�ปาง
19 โครงการทัศนศึกษา โฮงเฮียนแม่น�้ำของ จังหวัดเชียงราย
20 โครงการทัศนศึกษาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
21 โครงการทัศนศึกษาประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่
22 โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายอนุรักษ์เฮือนโบราณ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
23 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนทางกฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์
โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด วิชา 177113, 177181 (TA)]
24 โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
25 โครงการภาษาจีนขั้นต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26 โครงการภาษาจีนขั้น 2
27 โครงการรับขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตกลับบ้าน ประจำ�ปี 2563
28 โครงการกีฬาลูกรพีเกมส์ (นิติศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 12)
29 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
กฎหมายระดับภาคพื้นเอเชีย ภายใต้หัวข้อ Law and Labor ณ เมืองโซล
ประเทศเกาหลีใต้
30 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง
31 โครงการแนะนำ�การเรียนกฎหมายและแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับเนติบณ
ั ฑิต
32 โครงการสาน 3000 (สานสัมพันธ์)
33 โครงการนิติศาสตร์บอร์ดเกม
34 โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ)
35 โครงการตู้ยาปันสุข
36 โครงการจัดตั้งชมรมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
37 โครงการสัมนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (สัญจร)
38 โครงการค่ายพิชิตฝันนักกฎหมาย
39 โครงการสัมมนานักกิจกรรมรุ่นใหม่
40 โครงการสอนน้องเตรียมสอบ CMU-ePro ปีการศึกษา 2563
41 โครงการ Law Studio Production ครั้งที่ 1
42 โครงการทูตกิจกรรมแห่งคณะนิติศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2563
43 โครงการขันโตกสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2563
44 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ CMU-eGrad
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เชิงตัวเลข
คุณธรรม ความรู้ ปัญญา ระหว่างบุคคลและ การสื
่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี

โครงการ
โครงการทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการสิทธิมนุษยชนกับสุขภาพชุมชน
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก (ปริญญาตรี)
โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลปกครอง เชียงใหม่ ในวันที่ 22 - 23 มกราคม,
4 กุมภาพันธ์, 18 - 19 และ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ ารพิจารณาคดี
จากผูม้ ปี ระสบการณ์ ในศาลปกครองเชียงใหม่ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ ระบวนการทำ�งานในศาลปกครอง อันจะนำ�ไปสู่
ทัศนคติที่กว้างขวางและสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคตและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา

โครงการกีฬาลูกรพีเกมส์ (นิตศิ าสตร์ภาคเหนือ) ครัง้ ที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เพือ่ สนับสนุนให้มกี จิ กรรม และเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทีม่ กี ารเรียนการสอนนิตศิ าสตร์ ในภาคเหนือ

โครงการศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ หอจดหมายเหตุ /
ท�ำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 17 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ในสภาพความเป็นจริงว่ามีอุปสรรคปัญหาอย่างไรบ้าง
ในการบังคับใช้ รวมถึงทางออกและแนวทางแก้ ไข

โครงการแรกพบออนไลน์ ในวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของคณะและมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่และเพื่อสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาใหม่กับสโมสร
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
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โครงการ สาน 3000 (สานสัมพันธ์) ในวันที่ 15 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วยกันเอง

โครงการเปิดโลกนิตศิ าสตร์ : เส้นทางสูว่ ชิ าชีพ (ซ๊ะป๊ะอาชีพ) ในภาคเรียนที่ 1 (เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2563)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรูร้ ปู แบบการทำ�งานในวิชาชีพต่างๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์

โครงการออกพื้นที่ศึกษา โรงเรียนแม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาผลกระทบจากการจัดการแม่น�้ำโขงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริเวณโฮงเฮียนแม่น�้ำของ และสามารถน�ำความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการจัดทำ�โครงการ ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาสามารถจัดทำ�โครงการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเขียนโครงการและเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้และการประเมินผลได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการนำ�นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำ�ปาง ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยอาศัยหลักการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน การตรวจพิสูจน์ยาและสารเสพติด การตรวจทางสารพันธุกรรม
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ การทะเบียนประวัติอาชญากร

โครงการสอนน้องเตรียมสอบ CMU-ePro ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (CMU–ePro) สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

โครงการทัศนศึกษาพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28-29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ในการลงพื้นที่ สังเกตการณ์ และ
วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมและเพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ ได้พบ
กับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ CMU-eGrad ประจำ�ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (CMU – eGrad) สำ�หรับนักศึกษาที่จะสำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
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โครงการโฮงเฮียนแม่น�้ำของ ณ โฮงเฮียนแม่น�้ำของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รว่ มแลกเปลีย่ นปัญหาผลกระทบจากการจัดการแม่นำ�้ โขงกับผูท้ มี่ สี ว่ น เกีย่ วข้องบริเวณ
โฮงเฮียนแม่น�้ำของ ในอ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายและเพื่อให้นักศึกษาน�ำความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ ใช้กับปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง

โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการทำ�งานและอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนและเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงปัญหาในการดำ�เนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กและเยาวชน

โครงการขันโตกสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบ
ของวัฒนธรรมล้านนา

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษานิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยสอน (TA) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กระบวนวิชา 177220 177222 177104 177103 177281 และ177214 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษากฎหมายของนักศึกษาอันเป็นสาระสำ�คัญของการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
นำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการเรียนนิติศาสตร์ ในอนาคตและเพื่อพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาทั้งในระดับนิติศาสตรบัณฑิต และระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ ในการฝึกอธิบายความ
และสรุป ใจความสำ�คัญในวิชาความรู้ หรือเป็นผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด อันเป็นการทบทวนความรู้ ในวิชาการ เพื่อนำ�ไป
ประยุกต์ ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการเรียนนิติศาสตร์ ในอนาคต
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โครงการการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน ประจำ�ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ในการดำ�เนินกิจกรรมตามความสนใจและเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนิเทศและติดตามผล
การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และเพื่อประเมินความพร้อมของหน่วยงานหรือสถานประกอบ
การที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

โครงการตู้ยาปันสุข ประจำ�ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ด้านสุขภาพและอนามัย
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก (ปริญญาโท)
โครงการทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดระยอง
ในวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รว่ มแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ชุมชน และได้ทราบถึง
องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสรูปแบบ วิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน และสถานการณ์ปญ
ั หาในทางกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละเพือ่ ให้นกั ศึกษามีความเข้าใจ
ความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและบริบททางสังคมที่กฎหมายเข้าไปมีบทบาทรวมทั้งข้อจำ�กัดของระบบกฎหมายเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสิทธิมนุษยชนกับสุขภาพชุมชน ณ หมูบ่ า้ นเบอกะดิน อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11-13 กันยายน
พ.ศ. 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงข้อเท็จจริงของกรณีศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมถึงแลกเปลี่ยนถึงการใช้กลไกสิทธิมนุษยชนโดยชุมชนและ เพื่อสร้างพื้นที่การสังเคราะห์
วิเคราะห์ เชื่อมโยงกฎหมายและข้อเท็จจริงทางสังคมให้แก่นักศึกษา
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การส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ











การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ ในชั้นศาลอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2563
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำ�นัญพิเศษ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีชำ�นัญพิเศษและ
คดีช�ำ นัญพิเศษ “เยาวชนนักกฎหมายคดีช�ำ นัญพิเศษ : จัดโดย ศาลอุทธรณ์คดีช�ำ นัญพิเศษ ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันว่า Role-play เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมนุษ ยธรรมระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม -30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และซักซ้อมความพร้อมให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ : ศาลจำ�ลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

การแข่งขันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ : ศาลจำ�ลองและบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
จัดโดยสำ�นักวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงร่วมกับแผนกกฎหมาย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
ประจำ�ภูมิภาคกรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เข้าร่วมโครงการ 2020 Peace Summit of Emerging Leaders ณ The United Nations Conference Centre
Bangkok กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

24

ANNUAL REPORT 2020

สิ่งสนับสนุนการศึกษา
การบริการนักศึกษา

ระบบแบบคำ�ขอออนไลน์

ระบบตรวจสอบการลงทะเบียน
ตามโครงสร้างหลักสูตร

ระบบลงทะเบียน สหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การให้คำ�ปรึกษา
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

ระบบการจัดการวิชาการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม

ฐานข้อมูล
ห้องอ่านหนังสือ
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ทุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้
ประเภททุนการศึกษา
งบประมาณรายได้
 ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์งบประมาณเงินรายได้
 ทุนช่วยงานคณะนิติศาสตร์ ประจำ�ภาคเรียนที่ 1/2563
ทุนที่ ได้รับการจัดสรรจากกองทุน จากหน่วยงานภายนอก
 ทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรี ประจำ�ปี 2562
 ทุนมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำ�ภาคเรียนที่ 2/2563

กองทุนครอบครัวอำ�พันธุ์ยุทธ์ ประจำ�ปี 2563
 ทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2563
 ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันทิพย์
 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
 ทุนการศึกษามูลนิธิบางกอกโพสต์ (ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา)
 ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา
 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำ�หรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป)




ทุนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

จำ�นวนทุน

จำ�นวนเงิน

24 ทุน
31 ทุน

362,000.- บาท
93,000.- บาท

7 ทุน
2 ทุน
3 ทุน

35,000.- บาท
40,000.- บาท
*ได้รับการงดเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษา
และได้รับค่าครองชีพ
2,400.- บาท/เดือน

1 ทุน
24,700.- บาท
3 ทุน/ปีการศึกษา 63,000.- บาท
1 ทุน
23,500.- บาท
1 ทุน
25,000.- บาท
1 ทุน
50,000.- บาท ต่อปี
14 ทุน
420,000.- บาท
1 ทุน
20,000.- บาท
1 ทุน
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ค่าครองชีพเดือนละ
8,000 บาท และ
สนับสนุนค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเรียน
(เหมาจ่ายปีละ)
10,000 บาท

ANNUAL REPORT 2020

ศิษย์เก่า
้พิพากษา
อื่นๆ ผู23
คน
ธุรกิจส่วนตัว
18 คน
พนง.เอกชน
90 คน
ทหาร
4 คน
ตำ�รวจ
18 คน

อัยการ
33 คน
ทนายความ
19 คน

ศิษย์เก่า
ปลัด
10 คน

อาจารย์
27 คน

นิติกร
111 คน
เจ้าหน้าที่รัฐ
98 คน

*เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ พนักงามหาวิทยาลัย,
เจ้าหน้าที่ทะเบียน, เจ้าหน้าที่ธนาคารและการเงิน,
ข้าราชการ, นักประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ทรัพย์สิน (อ้างอิงจากฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ดูแล
ในระบบของคณะนิติศาสตร์จำ�นวน 2,720 คน
และจากการสำ�รวจภาวะการมีงานทำ�ของศิษย์เก่า
ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ทำ�ร่วมกับศิษย์เก่า
โครงการรับขวัญบัณฑิต และมหาบัณฑิตกลับบ้าน ประจำ�ปี 2563 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับขวัญ และให้กำ�ลังใจแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย
ศิษย์เก่า

โครงการศิษย์เก่าสัญจร ครัง้ ที่ 1 ณ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
เกิดการรวมตัวกันทีส่ ามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมทีช่ ว่ ยสนับสนุนการพัฒนาศิษย์เก่าไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจของ
คณะนิตศิ าสตร์

27

ANNUAL REPORT 2020

การวิจัย
Research

ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ

งบประมาณวิจัย
250,000
8%

วิสยั ทัศน์ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนากฎหมาย
ทุนภายใน

มุง่ เป็นศูนย์ฯ ทีผ่ ลิตและสนับสนุนการสร้างงานวิจยั
ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับศาสตร์ตา่ งๆ รวมถึงเป็นงานวิจยั ทีม่ สี ว่ น
ในการแก้ ไขปัญหาให้กับสังคม

ทุนภายนอกสถาบัน

2,876,000
92%

แหล่งทุน

จำ�นวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ
(งบประมาณ)

1
2

150,000
100,000

4.80
3.20

3
2
-

1,220,000
1,656,000
3,126,000

39.03
52.97

ภายในสถาบัน
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์
ภายนอกสถาบัน
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน*
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ ในประเทศ**
ทุนวิจัยเอกชน***
รวม
* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น
** เช่น สกว. สสส. วช. สกอ. เป็นต้น
*** เช่น มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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รายได้จากโครงการวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ในปีงบประมาณ 2563 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บรายได้จากโครงการวิจยั รวมทัง้ สิน้ 855,492 บาท
แบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 239,558 บาท ส่วนของคณะนิติศาสตร์ จำ�นวน 615,934 บาท
Overhead
หน่วยงาน
พิเศษ ก. **
รวม (บาท)
Charge*
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122,910
116,648
239,558
คณะนิติศาสตร์
265,990
349,944
615,934
รวมจำ�นวนเงินทั้งหมด
388,900
466,592
855,492
* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ)
** ค่าบำ�รุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน (แหล่งทุน สกว.)

โครงการวิจัยใหม่ ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จำ�นวน 6 โครงการ
ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

จำ�นวน
งบประมาณ

ระยะเวลาการทำ�วิจัย

1. โครงการ ขอบเขตหน้าที่และ
อำ�นาจของศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งดุลยภาพในการคุ้มครอง
เสรีภาพในการชุมนุม

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
สำ�นักงาน
ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

990,000 1 ตุลาคม พ.ศ. 256230 กันยายน พ.ศ. 2563

2. การลดความเหลื่อมล�้ำด้าน
ความยุติธรรมต่อกลุ่มเสี่ยงโดย
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง
การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ สำ�นักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

650,000 30 กันยายน พ.ศ. 256331 มีนาคม พ.ศ. 2565

3. โครงการบทบาทผู้บริหาร
ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
สถานศึกษาของรัฐในอำ�เภอหางดง
ต่อการส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึง
ผ้าอนามัยของเด็กและเยาวชนหญิง
4. โครงการวิจัยเรื่องศึกษา
ผศ.ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
เปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของ
ต่างประเทศและประเทศไทย :
เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬา
อังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและ
ไทย

29

สถาบัน
พระปกเกล้า

120,000 18 สิงหาคม พ.ศ. 256330 เมษายน พ.ศ. 2564

สถาบัน
พระปกเกล้า

110,000 9 กันยายน พ.ศ. 256330 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)
ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

5. อุปสรรคจากกฎหมายและ
ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
นโยบายกับการค้าสินค้าเกษตรใน
ประเทศไทย

จำ�นวน
งบประมาณ

ระยะเวลาการทำ�วิจัย

สำ�นักงาน
การวิจัยแห่งชาติ

1,006,000 30 กันยายน พ.ศ. 256330 กันยายน พ.ศ. 2564

6. เศรษฐกิจดิจิทัลและงานแห่ง
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ สำ�นักงาน
อนาคต: กรณีศึกษาประเทศไทย
การวิจัยแห่งชาติ
(Digital Economy and the
Future of Work: A Study of
Thailand)

900,000 1 ตุลาคม พ.ศ. 256330 กันยายน พ.ศ. 2564

งบประมาณจากแหล่งทุนภายใน จำ�นวน 3 โครงการ
ชื่อโครงการวิจัย
1. การพัฒนามาตรการคุ้มครอง
พลเมืองจากการสอดส่องการ
สื่อสารโดยรัฐ

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

จำ�นวน
งบประมาณ

ระยะเวลาการทำ�วิจัย

150,000 1 เมษายน พ.ศ. 256331 มีนาคม พ.ศ. 2564

2. มาตรการทางกฎหมายในการ
อ.ดร.วรุฒม์ ทรงสุจริตกุล
ควบคุมข่าวปลอมบนโลกออนไลน์:
การคำ�นึงถึงความสมดุลระหว่าง
เสรีภาพในการแสดงออกของ
ผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตกับประโยชน์
สาธารณะ

คณะนิติศาสตร์

50,000 3 สิงหาคม พ.ศ. 25632 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

3. ปัญหาการจัดการทรัพยากรน�้ำ อ.ดร.นวพร
ในแม่น�้ำระหว่างประเทศร่วมกัน เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
กรณีลุ่มแม่น�้ำโขง

คณะนิติศาสตร์

50,000 3 สิงหาคม พ.ศ. 25632 เมษายน พ.ศ. 2564

30

ANNUAL REPORT 2020

โครงการวิจัยเดิม
ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2563 จำ�นวน 9 โครงการ
ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

1. “พลเมือง” : ความหมายและความเปลี่ยนแปลง
ศึกษากรณีประเทศไทย และเมียนมา

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

2. การละเมิดลิขสิทธิ์ ในเนื้อหาของวิดีโอเกม

อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

3. บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพใน
การชุมนุม เพื่อการปรับปรุง พ.ร.บ. การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558
4. บริบทในทางสิทธิมนุษยชนของการโอนย้าย
นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ: การศึกษากฎหมาย
สหภาพยุโรป
5. ความจริงและความเป็นธรรมในกระบวนการขั้น
ตอนกฎหมายอาญาของประเทศจีน
6. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
และความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติกลุ่มจ้าง
งานชั่วคราวและตามฤดูกาลในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา และไทย-สปป.ลาว

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

สถาบันพระปกเกล้า

ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อเล็กซานเดอร์ ซือตอฟ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์,
ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์,
ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการ
พลังงาน

7. โครงการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวน
มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายย่อยและ
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
ไฟฟ้ารายใหญ่ (งานคุ้มครองผู้ ใช้พลังงาน)

8. การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายกับการลด ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบ
เทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

9. Ending Child Statelessness in Thailand: ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
Developing and Accelerated Nationality
Review Model

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
ประเทศไทย
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ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2563 จำ�นวน 7 โครงการ
ชื่อโครงการวิจัย
1. อาเซียนกับการจัดการความรู้ของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยสำ�หรับหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ
ของคณะนิติศาสตร์
2. เหตุรำ�คาญจากแสงประดิษฐ์และกฎหมาย

ผู้วิจัย

แหล่งทุน

ผศ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3. กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยกับ อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
เศรษฐกิจดิจิทัล

สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

4. การทบทวนและพัฒนานวัตกรรมทางกฎหมาย
จากบทเรียนและความรู้ที่ ได้จากระบบการวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของ
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในมิติ
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล�้ำ

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

5. การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทาง อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
วิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น : กรณีการพัฒนาพลังเครือข่าย
สถาบันวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาค
3 สถาบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

6. คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

7. ขอบเขตหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งดุลยภาพในการคุ้มครองเสรีภาพใน
การชุมนุม

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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จำ�นวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่
12
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4

Proceeding ระดับชาติ

11

Proceeding นานาชาติ

7
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4

6

5

5

5
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4
3

3

2
0

TCI 2

7

3

2

2

1

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

TCI 1
scopus/ตาม กพอ.
ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
ระดับชาติว่าจ้าง
Citation

บทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2563
ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์

ชื่อผู้ร่วมหลัก
และผู้ร่วมรอง

ลำ�ดับ

ชื่อบทความวิจัย

1

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

Journal of Asia-Pacific Rahim, M.M.,
Business Volume 14, Wisuttisak, P.
Issue 1, 2013, Pages
58-83

- Jiang, Y., Jia, F., Blome, C., Chen, L.
"Achieving sustainability in global
sourcing: towards a conceptual
framework" Supply Chain Management
25(1), pp. 35-60
- Akbar, S., Ahsan, K. "Investigation of
the challenges of implementing social
sustainability initiatives: a case study of
the apparel industry" Social Responsibility
Journal (Article in Press)
- Dissanayake, D., Kuruppu, S., Qian, W.,
Tilt, C. “Barriers for sustainability
reporting: evidence from Indo-Pacific
region” Meditari Accountancy Research
(Article in Press)

2

"Regulation and c
ompetition issues in
Thai electricity sector"
(2012)

Energy Policy, 44 , pp. Wisuttisak P.
185-198.

Mah, D.N.-Y. "Conceptualising
government-market dynamics in
socio-technical energy transitions:
A comparative case study of smart grid
developments in China and Japan"
Geoforum 108, pp. 148-168
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ชื่อวารสารที่ลงตี
พิมพ์

ชื่อผู้ร่วมหลัก
และผู้ร่วมรอง

ลำ�ดับ

ชื่อบทความวิจัย

3

Comparative study
on regulatory
requirements on
corporate social
responsibility in
Australia and
Thailand

nternational Jour- Wisuttisak P., Wisuttisak
nal of Economic C.
Policy in Emerging Economies, 9
(2) , pp. 158-168.

Robiyanto, R., Nugroho, B.A., Lako, A.
“Safe haven and performance of extension-Markowitz portfolio on Indonesian
ethical investments” International Journal
of Economic Policy in Emerging Economies
13(3), pp. 225-243

4

Liberalization of
the Thai energy
sector:
A consideration
of competition
law and sectoral
regulation

Journal of World
Energy Law and
Business, 5 (1) ,
pp. 60-77.

Wisuttisak P.

Dodge, A. “The ‘Changing Same of
Power’: State territoriality and natural gas
market liberalization in Thailand”
Geoforum 112, pp. 31-40

5

Horizon Scan of Trends in Ecology
the Belt and Road and Evolution
Initiative
Volume 35,
Issue 7, July
2020, Pages
583-593

Alice C. Hughes, Alex
M. Lechner, Alexander Chitov, Alexander
Horstmann, Amy Hinsley,
Angela Tritto, Anthony
Chariton, Binbin V. Li,
Delfin Ganapin, Eugene
Simonov, Katherine
Morton, Kemel Toktomushev, Marc Foggin, May
Tan-Mullins, Michael C.
Orr, Richard Griffiths,
Richard Nash, Scott
Perkin, Raphaél Glémet,
Minsun Kim, Douglas
W. Yu

- Sutherland, W.J., Atkinson, P.W., Broad,
S., (...), Wentworth, J., Thornton, A. “A
2021 Horizon Scan of Emerging Global
Biological Conservation Issues” Trends in
Ecology and Evolution 36(1), pp. 87-97
- Thees, H. “Towards local sustainability of
mega infrastructure: Reviewing research
on the new silk road” Sustainability
(Switzerland) 12(24),10612, pp. 1-35
- Lashari, A.H., Li, W., Hassan, M., (...),
Rind, K.H., Ujjan, S.A. “Biodiversity
conservation in China–Pakistan
Economic Corridor region with strategic
environmental assessment” Environmental
Science and Pollution Research
27(27), pp. 33500-33502
- Ng, L.S., Campos-Arceiz, A., Sloan, S.,
(...), Li, B.V., Lechner, A.M. “The scale of
biodiversity impacts of the Belt and Road
Initiative in Southeast Asia” Biological
Conservation 248,108691
- Hou, J., Deng, X., Springer, C.H., Teng, F.
“A global analysis of CO2 and
non-CO2 GHG emissions embodied in
trade with Belt and Road Initiative
countries” Ecosystem Health and
Sustainability 1761888 (Article in Press)
- Coenen, J., Bager, S., Meyfroidt, P.,
Newig, J., Challies, E. “Environmental
Governance of China's Belt and Road
Initiative” Environmental Policy and
Governance (Article in Press)
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ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ในปีปฏิทิน 2563
วารสารวิชาการระดับชาติ
ลำ�ดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

ฐานข้อมูล

1

การกำ�หนดบทนิยามของ
“สื่อมวลชน” ในกฎหมายที่
ควบคุมสื่อ

คนึงนิจ ขาวแสง

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (มีนาคม พ.ศ. 2563)

TCI 1

2

การละเมิดลิขสิทธิ์ ในเนื้อหาของ คนึงนิจ ขาวแสง
วิดีโอเกมในประเทศสหรัฐอเมริกา

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม พ.ศ. 2563)

TCI 1

3

สิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิงใน
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัย

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563)

TCI 2

4

อุปสรรคในการพัฒนากฎหมาย
ขยะอาหารในประเทศอังกฤษ

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 4
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563)

-

5

ประวัติความเป็นมาและ
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
วิวัฒนาการของพระราชบัญญัติ
อากาศสะอาด 1956 ของสหราช
อาณาจักร

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563)

TCI 2

6

บริบทในทางสิทธิมนุษยชนของ
การโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอล
อาชีพ: การศึกษากฎหมาย
สหภาพยุโรป

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง,
ทินกฤต นุตวงษ์

วารสารยุโรปศึกษา
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563)

TCI 2

7

เหลียวหลัง แลหน้า นิติปรัชญา
นิพนธ์ของไทย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563)

TCI 2

8

นิติอธรรมในพรมแดน
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563)

TCI 2

9

สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง:
พิศวาสอาชญากรรมกับการ
บริหารอาชญากรรมหลอกลวง
ของรัฐสมัยใหม่.

ปัทชา ศึกษากิจ,
วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences
วิชญาดา อําพนกิจวิวัฒน์, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563)
สรชา สุเมธวานิชย์,
เขมชาติ ตนบุญ และ
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

TCI 2

10

หน้าที่ ให้ความร่วมมือของรัฐ
ในกฎหมายระหว่างประเทศกับ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

นวพร เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา วารสารกฎหมายนิติพัฒน์ นิด้า
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2563)
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วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ลำ�ดับ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

ฐานข้อมูล

1

Horizon Scan of the Belt Alice C. Hughes, Alex M. Lechner, Alexander
and Road Initiative
Chitov, Alexander Horstmann, Amy Hinsley,
Angela Tritto, Anthony Chariton, Binbin V. Li,
Delfin Ganapin, Eugene Simonov, Katherine
Morton, Kemel Toktomushev, Marc Foggin,
May Tan-Mullins, Michael C. Orr, Richard
Griffiths, Richard Nash, Scott Perkin, Raphaël
Glëmet, Minsun Kim, Douglas W. Yu

Trends in Ecology and
Evolution
Volume 35, Issue 7,
July 2020,
Pages 583-593

Scopus

2

The Conflicts between
Copyright and the
Norms of Online
Re-creations: An
Empirical Analysis

ASEAN Journal of Legal
Studies Vol. 2 No. 1
(2019):
January-December
Published: 2020-02-20

SSRN

3

INTERNATIONAL
Alexandre Chitov
STANDARDS OF
FAIRNESS IN THAI
LEGISLATION ON
CRIMINAL PROCEDURE
IN JUVENILE CASES
STATUTE ON
ESTABLISHING JUVENILE
AND FAMILY COURT
AND THE PROCESS OF
CONSIDERING JUVENILE
AND FAMILY CASES,
2010, 2016

ASEAN Journal of Legal
Studies Vol. 2 No. 1
(2019):
January-December
Published: 2020-02-20

SSRN

4

The Different Trade
Approaches between
China and the EU IN
ASEAN

Khanuengnit Khaosaeng

Ploykaew:Porananond,Usanee:Aimsiranun International Business
Law Journal

36
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ผลงานวิชาการที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ในปีปฏิทิน 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำ�ดับ

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

งานประชุม

ระยะเวลา

สถานที่

1

บทบาทของท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์
ในประเทศอังกฤษ

BUILT ENVIRONMENT
25 มิถุนายน
RESEARCH ASSOCIATES พ.ศ. 2563
CONFERENCE,
BERAC2020 ครั้งที่ 11
ภายใต้หัวข้อ "Uncertain
Futures: Envisioning
Resilient Environments"

2

ภูมิทัศน์ ใหม่สำ�หรับกฎหมายกีฬา ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
สหภาพยุโรปในปี 2020:
แนวโน้มปัจจุบันและมุมมองว่าด้วย
การกีฬาในยุโรป

การประชุมวิชาการนิติ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ
หัวข้อ “จินตนาการใหม่
ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ ไทย”

20 พฤศจิกายน จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2563

3

พิพากษารมณ์: ระบอบกฎหมาย กฤษณ์พชร โสมณวัตร การประชุมวิชาการนิติ
แห่งความรู้สึกรำ�คาญของชนชั้น และสายชล สัตยานุรกั ษ์ สังคมศาสตร์ระดับชาติ
กลางไทย
หัวข้อ “จินตนาการใหม่
ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ ไทย”

20 พฤศจิกายน จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2563

4

การประกอบสร้างสิทธิจากเบื้อง สงกรานต์
ล่าง: กรณีศึกษาการฟ้องคดีเพื่อ ป้องบุญจันทร์
หยุดมลพิษจากนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

20 พฤศจิกายน จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2563

การประชุมวิชาการนิติ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ
หัวข้อ “จินตนาการใหม่
ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ ไทย”

Virtual Conference
ผ่าน Facebook
Live: Thammasat
Design School

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ลำ�ดับ

ชื่อบทความ

ผู้เขียน

1

UCP600 and Some Legal
Issues in Thai Court
(Proceeding)

2

Thailand Competition Law Ploykaew
in the Digital Market
Porananond
(Proceeding)

งานประชุม

ระยะเวลา

สถานที่

Chayamarnie
Bhiriyawanit
Competition Law in
the East Asian Digital
Market

37
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ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาสังคม
erutcurtS tnemeganaM

148

Annual Report 2018 PTT Public Company Limited

841

detimiL ynapmoC cilbuP TTP 8102 tropeR launnA

Management Structure

Academic Service

คณะนิติศาสตร์มีพันธกิจหลักในด้านการให้บริการวิชาการทางกฎหมายโดยมีศูนย์ ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและภายใต้ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายมีศูนย์ย่อยดำ�เนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะนิติศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
ผศ.สุธาสินี สุภา

ศูนย์HPO
หGลัC
ก

RSC

ศูCSR
นย์ประสานงานร่วO
มตาม
CG
PH MOU/ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

noitazinagro eht eganaM
yltnerapsnart

Energy
eulsecurity
av nommoc etaerC
ssenisub dna yteicos rof
Economic
tpecnocprosperity
eht rednu ekila
noitpurroc-itna na mroF
esirpretne laicos fo
rotces yreve htiw krowten
National sustainable growth
• Knowledge
evom dna y
management
teicos evirD
eb dna tsurt etaerC
• Tecnology
rehtand
egoinnovation
t drawrof research
’sredlohekats ot evisnopser
sedevelopment
itivitca RSC hguorht
and
ป้อมเพ็ชร htiw sอ.ไพสิ
ผศ.ดร.ทศผล
noitatฐceพาณิ
pxe ชย์กุล
ecruoser namทรรศนกุ
uH • ลพันธ์
tseretni decnalab
t์ nempoleved
ytinummoc dna laicoS •
tnempoleved
secruoser larutaN •
latnemnorivne dna
noitavresnoc

ศูนย์พัฒนาและ
ฝึ กอบรม
ผศ.บุ ญชู ณ

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
คณบดี
คณะนิติศาสตร์
• Social and community
development
• Natural resources
and environmental
conservation

ศูนย์ศกึ ษากฎหมาย
ศูนย์ศึกษา
กับเทคโนโลยี
ความเป็นธรรม

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

ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ให้ค�ำปรึกษา
ทางกฎหมาย

Manage the organization
transparently
Form an anti-corruption
network with every sector

ศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลัง
ทางวิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Create trust and be
responsive to stakeholders’
expectations with
balanced interest
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ศูนย์กฎหมาย
ความสามัคคีปรองดองและ
gไทย
ninn- aจีlPน noisseccuS
สมานฉันท์

Succession Planning
ผศ.สุธาสินี สุภา

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณบดีคณะนิติศาสตร์
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การบริการวิชาการ 31 โครงการ/กิจกรรม
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ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
 ศูนย์พัฒนาฝึกอบรม 				
 ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม 			
 ศูนย์กฎหมายและเทคโนโลยี 			
 Center of ASEAN Transnational Studies
 ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย 			

13
2
6
5
3
2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
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การให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายผ่านศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย 63 คดี
คดีแพ่งและพาณิชย์
 คดีปกครอง 		
 คดีแรงงาน 		
 อื่นๆ 			


36 คดี
4 คดี
3 คดี
7 คดี

		
		

คดีอาญา 			
 คดีระหว่างประเทศ 		
 คดีวิธิพิจารณาความแพ่ง
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9 คดี
1 คดี
3 คดี
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การด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ย่อย ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
(ตุลาคม พ.ศ. 2562- กันยายน พ.ศ. 2563)
ลำ�ดับ

โครงการ / กิจกรรม

มชน/กลุ่มบุคคล
หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ทีพื่ได้้นรทีับ่/ชุการบริ
การวิชาการ

วันที่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
1

โครงการผลิตรายการวิทยุตราชู
คู่ชาวบ้าน

ปีงบประมาณ 2563

คณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาชนที่รับฟังรายการวิทยุ
ผ่าน FM 100 เสียงสื่อสาร
มวลชน

2

โครงการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีของ ตุลาคม พ.ศ. 2562
ไทยในศตวรรษที่ 21

-

นักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่

3

โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว

4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
26 – 28 กุมภาพันธ์
การสร้างเครือข่ายพลเมืองนัก
พ.ศ. 2563
สร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหา
กระบวนการยุติธรรม
(Volunteers Creative Space)

สำ�นักงานกิจการยุติธรรม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในภาคเหนือ

5

กิจกรรมแจกคู่มือป้องกันพิศวาส
อาชญากรรม

18 -30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563

-

ประชาชนทั่วไป

6

โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์
เรื่อง ภัยแล้ง 2563

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



7

กิจกรรมเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ
กฎหมายสำ�หรับผูส้ งู อายุ

9 – 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2563

-

8

โครงการอบรม Academic
17 มิถุนายน.Honesty Online มหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ในประเทศไทยรวมพลังสร้างบัณฑิต
ด้วยความสุจริตทางวิชาการ ร่วม
กับมหาวิทยาลัยจอร์เจีย

11 กุมภาพันธ์ –
30 กันยายน พ.ศ. 2563

39

ประชาชนทั่วไป

สำ�นักวิชาพืน้ ฐานและภาษา นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ผู้มีความสนใจ
สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่







ประชาชนทั่วไป
University of Georgia
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนพัฒนาผู้นำ�และ
สร้างสันติธรรม รักสคูล

อาจารย์และบุคลากรใน
สถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับความสุจริตทาง
วิชาการ
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ลำ�ดับ

โครงการ / กิจกรรม

มชน/กลุ่มบุคคล
หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ทีพื่ได้้นรทีับ่/ชุการบริ
การวิชาการ

วันที่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย (ต่อ)
นักเรียน นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ประชาชน ผู้มีความสนใจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะกรรมการประสานงาน
อนุรักษ์แม่ปิงและสิ่ง
แวดล้อม (คอปส.)
 เครือข่ายเชียงใหม่เขียว
สวย หอม
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เครือข่ายศิษย์เก่าหลักสูตร
พัฒนาผู้น�ำภาครัฐแห่ง
อนาคต รุ่นที่ 1 ส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า
(NTU-KPI รุ่น 1
ระดับกลาง)

โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เสวนาวิชาการ เดิน-เมือง-ต้นไม้กฎหมาย ปีที่ 2



31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
10 โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์
(webinar) เรื่อง โครงการเสวนา
วิชาการ แนวทางการจัดทำ�
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย
การอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนน
สายเชียงใหม่-ลำ�พูน



28-29 สิงหาคม
11 โครงการการประชุมแลกเปลีย่ น
แนวนโยบายความสุจริตทางวิชาการ พ.ศ. 2563
และการไกล่เกลีย่ ข้อขัดแย้งใน
มหาวิทยาลัย



9

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ผู้มีความสนใจ
เฉลิมพระเกียรติ
 คณะกรรมการประสานงาน
อนุรกั ษ์แม่ปงิ และสิง่ แวดล้อม
(คอปส.)
 เครือข่ายเชียงใหม่เขียว
สวย หอม
 กองกฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้านวิชาการและวินัยนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่วประเทศ

12 โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์
(Webinar) เรื่อง "การปฏิรูป
กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ของประชาชน"

25 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย วิทยากร นักเรียน นักศึกษา
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ประชาชนผู้มีความสนใจ
ราษฎร

13 สัมมนา หัวข้อ "ทำ�สัญญาธุรกิจ
อย่างไรให้ Work"

27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563

THAC

40

นักธุรกิจ นักศึกษา
และผู้ที่สนใจ
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ลำ�ดับ

โครงการ / กิจกรรม

มชน/กลุ่มบุคคล
หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ทีพื่ได้้นรทีับ่/ชุการบริ
การวิชาการ

วันที่

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
1
2

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง รุ่นที่ 2
โครงการ "ถ่ายทอดการอบรมของ
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา" ภาคสอง
สมัยที่ 72

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้ที่สนใจกฎหมายปกครอง

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย
มีนาคม พ.ศ. 2563
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
ผู้ที่ต้องการสอบ
เนติบัณฑิตยสภา

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
1

โครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 – สำ�นักงานคณะกรรมการส่ง
นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทาง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
วิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อ
นวัตกรรม (สกสว.)
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น :
กรณีการพัฒนาพลังเครือข่าย
สถาบันวิชาการนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 สถาบัน”

2

โครงการถอดบทเรียนความรู้ที่ได้
จากระบบการวิจัยและการบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน
ของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ ว 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กับวิธกี ารบริหารจัดการและการใช้
งบประมาณในการแก้ ไขปัญหาหมอก
ควันในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือ

4

ร่วมยื่นเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชาชนทั่วไป
การบริหารจัดการเพื่ออากาศ
สภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
สะอาด ต่อประธานรัฐสภาเพื่อ
ผลักดันให้เกิดกฎหมายปฏิรูป
ระบบการจัดการอากาศสะอาดของ
ประเทศไทย

5

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
น�ำเสนอสถานการณ์ปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และ
ประชากรข้ามชาติเพื่อให้กลไก
รัฐสภาเร่งรัดติดตามให้รัฐบาลและ
ส่วนราชการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนฯ ที่แถลงไว้ต่อ
รัฐสภา ต่อ ประธานคณะกรรมาธิการ
การแก้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้ำ วุฒิสภา

เครือข่ายนักวิชาการ
ด้านนิติศาสตร์

1 กันยายน พ.ศ. 2562 – สำ�นักงานคณะกรรมการ
คณะนิติศาสตร์
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นวัตกรรม(สกสว.)

41

ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ /
พนักงานจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง
กลุ่มชาติพันธุ์
แห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนา ชนเผ่าพื้นเมือง
ชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์
และประชากรข้ามชาติ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท และ
มูลนิธิชุมชนไท
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โครงการ / กิจกรรม

มชน/กลุ่มบุคคล
หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ทีพื่ได้้นรทีับ่/ชุการบริ
การวิชาการ

วันที่

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
6

1 กรกฎาคม –
SDF
โครงการ จัดทำ�ข้อมูลและแผน
30 กันยายน พ.ศ. 2563
บูรณาการของ อปท. เพื่อการ
แก้ ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน
จ.เชียงใหม่ จำ�นวน 21 พื้นที่
ได้แก่ 1.จอมทอง 2. แม่แจ่ม
3. เชียงดาว 4. ดอยสะเก็ด
5.แม่แตง 6. แม่ริม 7.สะเมิง
8.ฝาง 9. แม่อาย 10.พร้าว
11.สันป่าตอง 12.สันทราย
13.หางดง 14.ฮอด 15.ดอยเต่า
16.อมก๋อย 17.เวียงแหง
18.ไชยปราการ 19.แม่วาง
20.แม่ออน 21.ดอยหล่อ
ภายใต้ โครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาชนที่ได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19)
จำ�นวน 202 คน 21 อำ�เภอ
ในจังหวัดเชียงใหม่

Center of the ASEAN Transnational Studies (CATS)
1

Workshop on Competition
Law in the East Asian
Digital Market

20 มกราคม พ.ศ. 2563

สำ�นักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม(สกสว.)

2

โครงการ Fair Trials Clinic

1 มิถุนายน พ.ศ. 2563- Clooney Fondation
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

3

หัวหน้าศูนย์ ให้สัมภาษณ์กับ
Melbourne Law School ใน
หัวข้อ Competition Law and
COVID-19 in Asia

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ
-

Melbourne Law School

-

-

นักวิชาการ นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ

ศูนย์ศึกษากฎหมายและเทคโนโลยี
1

โครงการเตรียมความพร้อมรับ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2

Infografic เรื่อง จากคำ�ถาม
16 เมษายน พ.ศ. 2563 Miss Universe สู่การสำ�รวจ
กฎหมายความเป็นส่วนตัวของไทย

ประชาชนทั่วไป

3

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
มาตรการคุ้มครองพลเมือง
จากการสอดส่องการสื่อสารโดยรัฐ

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42
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โครงการ / กิจกรรม

มชน/กลุ่มบุคคล
หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ทีพื่ได้้นรทีับ่/ชุการบริ
การวิชาการ

วันที่

ศูนย์ศึกษากฎหมายและเทคโนโลยี (ต่อ)
4

โครงการ “การเตรียมความพร้อม ด้านกฎหมายสำ�หรับส่งเสริมการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
พันธุกรรมมนุษย์เพื่อการวิจัย
โดยเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล”

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เจ้าภาพ)

-

5

โครงการวิจัย เรื่อง การลดความ
เหลื่อมล�้ำด้านความยุติธรรมต่อ
กลุ่มเสี่ยงโดยศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางการคุ้มครองผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

-

สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)

-

ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
1

โครงการอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์

18 กันยายน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
และ 5 สิงหาคม 30 กันยายน พ.ศ. 2563

คณะสัตวแพย์ศาสตร์
ภาควิชาชีวศาสตร์
ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์
สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวศาสตร์
ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์
สาธารณสุข ชั้นปีที่ 6

2

โครงการอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562

1 ตุลาคม 30 พฤศจิกายน
พ.ศ.2562

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการบริการวิชาการ
1

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ชุมชน ประจำ�ปี 2563

นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติ
งานศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทาง
กฎหมาย ชั้นปีที่ 3

2

โครงการอบรมการให้คำ�ปรึกษาทาง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กฎหมาย ประจำ�ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติ
งานศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทาง
กฎหมาย ชั้นปีที่
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ลำ�ดับ

โครงการ / กิจกรรม

มชน/กลุ่มบุคคล
หน่วยงานที่มีความร่วมมือ ทีพื่ได้้นรทีับ่/ชุการบริ
การวิชาการ

วันที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
1

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 Ilaw เครือข่ายองค์กร
ภาระของความรู้ ในยุคเสือ่ มสามานย์
ภาคประชาคม
(Age of Decadence) ของไทย

-

2

กิจกรรมรับเข้าชื่อร่วมรื้อ
ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

-

3

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญคนจน
ภาคเหนือ

สมัชชาคนจน สมคมวิถีชนบท คณะกรรมการประสานงาน
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ
เครือข่ายสลัมสี่ภาค ชุมชน
นักกิจกรรมภาคเหนือ เครือข่าย
สตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
จังหวัดเชียงราย ศูนย์พิทักษ์
และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคม
ที่เป็นธรรม

4

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง
23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Common School
คณะก้าวหน้า

17-22 สิงหาคม
พ.ศ. 2563

Ilaw เครือข่ายองค์กร
ภาคประชาคม
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ
โครงการผลิตรายการวิทยุ "ตราชูคู่ชาวบ้าน" 63 โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งภายใต้ โครงการดังกล่าว
ได้มีการจัดกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย ได้แก่ 1.การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านรายการวิทยุ “ตราชูคู่ชาวบ้าน”
สถานีวิทยุ FM 100 ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม 2. อบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุให้
แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3. โครงการวิทยุ “ตราชูคู่ชาวบ้าน” สัญจร และ 4. การประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ
“ตราชูคู่ชาวบ้าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง รุน่ ที่ 2 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
– 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏี แนวคิดและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในทฤษฎีและแนวปฏิบัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในด้านกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง

โครงการอบรมให้ความรูท้ างกฎหมายแก่นกั ศึกษาสัตวแพทย์ ประจ�ำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
และ เดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 โดยศูนย์ ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายได้ร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
จัดต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี เป็นโครงการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้ามาเรียนกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ กฎหมายแพ่ง อาญา ละเมิด
และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 เป็นต้น
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โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นโครงการที่ ให้
นักศึกษาอาสาสมัครชัน้ ปีที่ 3 ทีผ่ า่ นการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชมุ ชน ได้ถา่ ยทอดความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน
ในหัวข้อต่างๆ ตามที่เด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 ต้องการทราบผ่านเกมส์และสื่อการสอนต่างๆ

โครงการเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ยื่นเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ต่อประธานรัฐสภา ในวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 โดยหัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรมร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดัน
ให้เกิดกฎหมายปฏิรูประบบการจัดการอากาศสะอาดของประเทศไทย ตั้งคณะกรรมการอากาศสะอาด ที่มีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการขึ้นมาเป็นองค์กรกำ�หนดนโยบาย
และกลไกความรับผิดชอบในระดับพื้นที่ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ทางอากาศ และกำ�หนดมาตรการลงโทษแก่
ผู้กระทำ�ความผิด (ขอบคุณรูปภาพจาก Salika.co)

น�ำเสนอสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นกับ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยหัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรมเพื่อให้กลไกรัฐสภาเร่งรัดติดตามให้รัฐบาลและ
ส่วนราชการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนฯที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ต่อ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ วุฒิสภา
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โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ภาระของความรู้ ในยุคเสื่อมสามานย์ (Age of Decadence) ของไทย
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายร่วมกับ Ilaw เครือข่ายองค์กรภาคประชาคม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม
(Volunteers Creative Space) ในวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
ให้ความร่วมมือกับ สำ�นักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญคนจน ภาคเหนือ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ร่วมมือกับ สมัชชาคนจน สมคมวิถีชนบท คณะกรรมการประสานงานองค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคเหนือ เครือข่ายสลัมสี่ภาค ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จังหวัดเชียงราย ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

กิจกรรมรับเข้าชื่อร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 17 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนากฎหมายร่วมกับ Ilaw เครือข่ายองค์กรภาคประชาคม
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โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ร่วมมือกับ Common School คณะก้าวหน้า

โครงการประชุมแลกเปลี่ยน แนวนโยบายความสุจริตทางวิชาการและการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วม ว่าด้วยแนวนโยบาย
และระเบียบเกี่ยวกับความสุจริตทางวิชาการและการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ว่าด้วยการปรับปรุง นโยบายและระเบียบเกี่ยวกับความสุจริตทางวิชาการและการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการสัมมนา หัวข้อ "ท�ำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วาม เข้าใจเกีย่ วกับนิตกิ รรมสัญญาสัญญาธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
ข้อพิจารณาในการ ตรวจสอบ และข้อควรระวังหากเกิดสัญญาเกิดข้อขัดแย้ง และการน�ำการระงับข้อพิพาท ทางเลือก
โดยวิธีการประนอมและการอนุญาโตตุลาการ

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ ไขปัญหาหมอก
ควันในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือ ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จัดขึน้ เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้งบประมาณ
ในการแก้ ไขปัญหาหมอกควันให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานในระดับพืน้ ทีแ่ ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเพือ่ ให้หน่วยงานในระดับพืน้ ทีแ่ ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถวางแนวทางในการบริหารจัดการ
และใช้จา่ ยงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ในการใช้จ่ายเงิน โดยมีอาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล เป็นหัวหน้าโครงการ
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กิจกรรมการบริการวิชาการผ่านสื่อ/ออนไลน์
โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประเด็นความรู้ทางกฎหมายและสังคม
แบบ Video Clip ผ่านสื่อออนไลน์ (Online Media) เช่น Facebook YouTube เนื่องจากเป็นสื่อที่ทันสมัย
สามารถเชื่อมโยงและแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วท�ำให้ข้อมูลไม่กระจุกตัว แต่สามารถเผยแพร่ออกไปอย่างไร้ขอบเขต
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป สามารถติดตามได้บน YouTube ช่องแสงนิติศาสตร์ และ
Facebook Page ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาววราลักษณ์
นาคเสน เป็นหัวหน้าโครงการ

กิจกรรมแจกคู่มือป้องกันพิศวาสอาชญากรรมและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส�ำหรับผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นการน�ำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับสังคมสูงวัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ เป็นผู้เขียนหนังสือคู่มือป้องกันพิศวาส
อาชญากรรม และศูนย์ ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้รวบรวม/เรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส�ำหรับผู้สูงอายุ

โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ เรื่อง ภัยแล้ง 2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Zoom
Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทราบ ตระหนักถึง และเข้าใจถึงภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศ ภูมิภาค
และชุมชนของตน รวมทั้งได้ทราบถึงแนวทาง นโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรเทาและป้องกันภัยแล้ว และ
เพื่อเป็นสามารถน�ำไปใช้ ในการผลักดันให้มีการก�ำหนดนโยบายในชุม และในการก�ำหนดนโยบายด้านภัยแล้งต่อไป
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เป็นหัวหน้าโครงการ
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โครงการอบรม Academic Honesty Online“มหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมพลังสร้างบัณฑิตด้วยความสุจริต
ทางวิชาการ ในวันที่ 17 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Georgia, USA มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ โรงเรียนพัฒนาผู้นำ�และสร้างสันติธรรม รักสคูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถนำ�แนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันกำ�หนดนโยบายการสร้างให้เกิดมหาวิทยาลัยที่มีความสุจริต
ทางวิชาการ (Academic Honesty/Integrity) เพื่อให้เกิด มหาวิทยาลัยคุณธรรมได้

โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ เรื่อง เสวนาวิชาการ เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย ปีที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน
พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรางความรูความเข้าใจและเผยแพรความรูดาน
ขอกฎหมายต่อชุมชน ถึงความรับผิดชอบและหนาที่ของชุนในการอนุรักษ รักษาไวซึ่งพื้นที่สีเขียว อันอาจเชื่อมโยง
กับประวัตศิ าสตร ประเพณีและวัฒนธรรมทอ งถิน่ โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปีดเิ ทพ อยูย่ นื ยง เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ (webinar) เรื่อง โครงการเสวนาวิชาการ แนวทางการจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่-ลำ�พูน ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Zoom
Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เทศบาลตำ�บลหนองหอย อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบถึงเป้าหมายในการดำ�เนินงานของการจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์
ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำ�พูน และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์
ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำ�พูน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ (Webinar) เรื่อง "การปฏิรูปกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน"
ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและสะท้อนปัญหา อุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน และแลกเปลี่ยนมุมมอง
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เป็นหัวหน้าโครงการ
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการบริการวิชาการโดยศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำ�ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายชั้นปีที่ 3
มีความรู้ความสามารถที่จะนำ�ไปใช้ ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชนในส่วนของการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนในทุกประดับชั้น

โครงการอบรมการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายชั้นปีที่ 4 ให้มีความรู้ความสามารถที่จะนำ�ไปใช้
ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน ในส่วนของการให้ค�ำ ปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมไปถึงการฝึกฝน
การทำ�งานในศูนย์ ให้คำ�ปรึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงการปลูกฝัง
จิตสำ�นึกและการทำ�งานเพื่อสังคมส่วนรวมให้แก่นักศึกษาอาสาสมัครต่อไป
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คณาจารย์ ที่ได้รับเชิญเป็น วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม พ.ศ.2562-กันยายน พ.ศ.2563)
รองศาสตราจารย์ ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 Arranging and giving public lectures in Chinese Universities ,Yunnan Police Academy
Yunnan nationalities University วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 A speaker at the seminar in Thai Provincial Court on the Drug Clinic in foreign countries,
Chiang Mai Provinccial Court วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 สัมภาษณ์ มช. ทูเดย์ เพื่อจัดทำ�วิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 ผู้บรรยายโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการ B.J.M.
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญามณี พิริยะวณิชย์
คณะกรรมการ
 กรรมการที่ปรึกษาทางกฎหมายวัดหมูบุ่น อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย ระหว่างกรรมการสภา มหาวิทยาลัยและผูบ
้ ริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2563
เรือ่ ง “กระทรวง อว. กับการขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ
 กรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 กรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 บรรยาย หัวข้อ โครงสร้างของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิตบ
ิ คุ คลในกฎหมายปกครอง และ
นิตวิ ธิ ี การใช้และการตีความในกฎหมายมหาชน โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง รุน่ ที่ 2
วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 สัมภาษณ์หัวข้อ “ฟรีแลนซ์” ไม่ ได้ทำ�งานแล้วตายไป เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 จัดทำ�โดย
Research Café
 ให้สัมภาษณ์ ในรายการ : มุ่งสู่ประชาธิป ไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า (วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
ประเด็น สภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิ ในการ รวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ให้สัมภาษณ์ โครงการ Click Law Project l EP.3 ตอน การแสดงออกบน Social Media เผยแพร่เมื่อวันที่
21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดทำ�โดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการผูช
้ �ำ นาญการพิจารณาประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรทีด่ นิ และบริการชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อดังนี้
- บรรยาย หัวข้อ การใช้อานาจของฝ่ายปกครอง วันที่ 10, 16, 17, 23, 24 ,30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- บรรยาย หัวข้อ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อ�ำ นาจของฝ่ายปกครอง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563
- วิทยากรฝึกปฏิบัติการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายปกครอง วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
- บรรยาย หัวข้อ ทบทวนหลักกฎหมายปกครอง วันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ
• คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารรามคำ�แหง ฉบับนิติศาสตร์ 2 บทความ
• ให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายแก่สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดและ ร้านขายของชำ�และแนวทาง
การจัดทำ�กฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครัง้ ที่ 2 จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ“นโยบายและมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง”วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 บรรยาย 'กฎหมายและข้อกำ�หนดด้านอาหาร' ในงานประชุมลงนามกฎบัตรอาหารปลอดภัยภาคเหนือ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
 เสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ภัยแล้ง 63” ในมุมมองของสหวิทยาการ วันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
 “Urban Forests, Trees, and Greenspace in Singapore: Legal Perspectives”: เสวนาวิชาการ
ออนไลน์ (Webinar)ในหัวข้อ “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” ปีที่ 2” วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง (ต่อ)
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 "แนวทางการจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ - ลำ�พูน"
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 บรรยาย "New Regulation on the European Citizens’ Initiative (ECI)" ในเสวนาในหัวข้อ “สภาพปัญหา
และอุปสรรคในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนและความคาดหวังในอนาคต” วันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2563
 บรรยาย "ร่างพระราชกฤษฎีกากำ�หนดโครงการอนุรก
ั ษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติ
(ชื่ออุทยานแห่งชาติ) พ.ศ. ...." วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 เสวนาวิชาการในหัวข้อ “การมีสว
่ นร่วมในการบริหารจัดการน�ำ้ ภายใต้กฎหมายใหม่ เสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคม”
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 โครงการเผยแพร่ความรูท
้ างกฎหมายหัวข้อ “การจัดการเหตุร�ำ คาญจากกลิน่ และควัน” (สำ�หรับประชาชน)
(รุน่ 3) ให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนหมูบ่ า้ นแสนสราญและประชาชนทัว่ ไป ตำ�บลหนองควาย อำ�เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
(โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สภาลมหายใจเชียงใหม่)
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขต 1
 คณะกรรมการโครงการพื้นที่ต้นแบบอินทนนท์ โมเดล (Inthanon Model) จังหวัดเชียงใหม่
 คณะกรรมการปุ๋ย
 อาจารย์ผร
ู้ บั ผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวทิ ยาการ)
พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2562-2564) สู่ระดับจังหวัด วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
 ประชุมแลกเปลีย
่ นแนวความคิด ในประเด็น หัวข้อ เรือ่ งการเยียวยาและการป้องกันผลกระทบของการจัดโครงการ
ของรัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะวิจยั ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการจัดตั้ง บริษัทอ่างแก้ว Holding
 กรรมการวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
 คณะกรรมการอำ�นวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ
 รองประธานกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
ให้สัมภาษณ์กับ Melbourne Law School ในหัวข้อ Competition Law and COVID-19 in Asia
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อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 ให้สัมภาษณ์ โครงการ Click Law Project l EP.1 ตอน พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด Social
Media เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 จัดทำ�โดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บรรยาย หัวข้อ การจัดองค์กรในการจัดทำ�สาธารณะรูปแบบใหม่ โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ที่1/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำ�เป็น
 อนุกรรมการตามประกาศคณะกรรมการแนวทางการดำ�เนินการในส่วนของสิง่ ปลูกสร้างในพืน
้ ทีแ่ ละฟืน้ ฟูสภาพป่า
จากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ (อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562
 คณะทำ�งานยุทธศาสตร์เรื่องพัฒนาระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต ในคำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�งานฯ ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ นร 1120 (กจย 05) ว 28 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 คณะกรรมการอำ�นวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษ ยชน ภาคเหนือ ตามคำ�สั่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 35/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 คณะทำ�งานร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ
 คณะอนุกรรมการภาคเหนือ ตามคำ�สั่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและสิ่งปลุกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะทำ�งานจัดทำ�ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำ�นวยการส่วนงานวิชาการภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต
คณะกรรมการ
 ผู้สังเกตุการอิสระ" ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (โครงการจัดหาระบบ
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปสำ�หรับธุรกิจ (รชธ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผูเ้ กษียณ วันที่ 17 มกราคม , 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการ
 กรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
• ร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “พรรคการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
• อภิปรายเรื่อง คนจนเมืองในภาวะวิกฤตโควิด19 ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ
• กรรมการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
• ประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิเพื่อความเป็นธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
คณะกรรมการ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
 กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ด ้ า นกฎหมาย ในคณะกรรมการควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 ให้สม
ั ภาษณ์ โครงการ Click Law Project EP.2 ตอน ประกันภัยโควิด-19 เผยแพร่เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
จัดทำ�โดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการอำ�นวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษ ยชน ภาคเหนือ ตามคำ�สั่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 กรรมการฐานข้อมูลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม สำ�นักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
 บรรยาย หัวข้อ ทรัพย์สินของแผ่นดิน โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2
วันที่ 20, 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ
Foreign Affairs

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ (MOU)
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

1

บันทึกความร่วมมือการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระหว่าง
1. องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ทา
4. โครงการหลวงแม่ทาเหนือ
อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5. คณะทำ�งานการแก้ปัญหาที่ดินที่ทำ�กินและ
2. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ จังหวัดเชียงใหม่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยชุมชนท้องถิน่ ภาคเหนือตอนบน
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง
1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทาลัยกรุงเทพ
11. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ง
6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 13. สำ�นักงานกองทุนยุติธรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อ
กรณีการจำ�หน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการระงับความเคลื่อนไหว
ทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
1. สำ�นักงานคณะกรรมการ
3. จังหวัดเชียงใหม่
5. มูลนิธิเครือข่าย
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4. คณะนิติศาสตร์
สถานะบุคคล (คสบ.)
2. กรมการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่าง
คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม สำ�นักงานภาคกลางและตะวันตก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นิตฯิ 3 สถาบัน - คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2

3

4
5
6

7
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28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

26 มกราคม พ.ศ. 2561 –
24 มกราคม พ.ศ. 2565
26 มกราคม พ.ศ. 2561 –
24 มกราคม พ.ศ. 2566
28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 –
27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
25 ธันวาคม พ.ศ. 256124 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ (MOU) (ต่อ)
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

8

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9. สำ�นักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10. สำ�นักวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 11. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12. คณะนิตริ ฐั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
14. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. คณะอิสลามศึกษาและนิตศิ าสตร์
15. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

9

สำ�นักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7. คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

10

8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. สำ�นักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10. สำ�นักวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12. คณะนิตริ ฐั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15. คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำ�นักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) และคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 –
7 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU)
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

ประเทศ

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

-

1

The University of Law of
Ho Chi Minh City (HCMC)

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

2

Faculty of Law and Political
Science, the National University
of Laos
School of Law, University of
New England
National University of Malaysia
(University of Kebangsaan
Malaysia) (UKM)

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ประชาชนลาว

29 เมษายน พ.ศ. 2568

ออสเตรเลีย

17 มีนาคม พ.ศ. 2560

16 มีนาคม พ.ศ. 2565

มาเลเซีย

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

3
4
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ลำ�ดับ

หน่วยงาน

ประเทศ

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

5

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

12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

6

Faculty of Health and Social
Studies, University of South
Bohemia

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

7

Southwest University of Political สาธารณรัฐประชาชนจีน
Science and Law
Guangxi Institute of Economic สาธารณรัฐประชาชนจีน
and Political Studies on
Southeast Asia

8

9

สาธารณรัฐเชค

11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

25 เมษายน พ.ศ. 2561

24 เมษายน พ.ศ. 2566

6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
10 Law School, Zhongnan
University of Economics and
Law

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

11 Faculty of Law, Universitas
Pelita Harapan
12 GUANGXI SIBEI LAW FIRM

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

13 Clooney Foundation for Justice สหรัฐอเมริกา

23 เมษายน พ.ศ. 2563

22 เมษายน พ.ศ. 2564

14 School of Law and Justice,
Southern Cross University

ออสเตรเลีย

11 มีนาคม พ.ศ. 2563

10 มีนาคม พ.ศ. 2568

15 Ghent University

ราชอาณาจักรเบลเยียม

12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

16 POLYTECHNIC INSTITUTE OF
BEJA, BEJA

สาธารณรัฐโปรตุเกส

16 กันยายน พ.ศ. 2563 15 กันยายน พ.ศ. 2568

17 College of Law, Chinese
Culture University
18 BEIHAI ASIA INTERNATIONAL
ARBITRATION CENTRE PTE LTD
(BAIAC)

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สาธารณรัฐสิงคโปร์

28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566
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การที่ดำ�เนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
MOU ภายในประเทศ
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาที่ดิน
แนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

กิจกรรม/โครงการที่ดำ�เนินการตาม MOU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ ได้ ให้
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการฟ้องคดีให้กับ องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ทา อำ�เภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่
เพื่อการแก้ ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อกรณี บันทึกรายละเอียดของผู้ ไร้สัญชาติเพื่อนำ�ไปประมวลผลพิจารณาการให้สัญชาติ
การจำ�หน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร และการระงับความเคลือ่ นไหวทางทะเบียนราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ร่วมหารือกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC)
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในรูปแบบ THAC x CMU เพื่อให้เกิด Start up
ด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท และด้านอืน่ ๆ ในภาคเหนือ และจัดการ
สัมมนา หัวข้อ "ทำ�สัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563
สำ�นักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
(OTCC)

ร่วมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าและการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแข่งขันทาง
การค้าในระดับภูมภิ าค” เพือ่ แลกเปลีย่ นมุมมองเกีย่ วกับความสำ�คัญของการพัฒนา
หลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการสอน
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และบทบาทการพัฒนาองค์ความรู้และการเผยแพร่
ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาคร่วมกับผู้แทนจากอีก 5 สถาบัน
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MOU ระหว่างประเทศ
Law School, Zhongnan University of
Economics and Law, สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรม/โครงการที่ดำ�เนินการตาม MOU
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับ Zhongnan University of Economics
and Law ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรับนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าว
เพื่อมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Student) ประจำ�ปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA, BEJA
ประเทศโปรตุเกส

โครงการ Webinar series: Academics through Pandemic
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
โดยมีหน่วยงานที่มี MOU เข้าร่วมด้วย คือ POLYTECHNIC INSTITUTE OF
BEJA, BEJA ประเทศโปรตุเกส
Clooney Foundation for Justice, สหรัฐอเมริกา โครงการ Fair Trails Clinic ร่วมกับ Clooney Foundation for Justice
เพือ่ ศึกษาและสังเกตการณ์กระบวนการยุตธิ รรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในคดี
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลในสังคม อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ (ระหว่าง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
School of Law and Justice, Southern Cross
University, ออสเตรเลีย

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์ ร่วมสอนออนไลน์ ในโครงการ Winter
Law School วิชา International Trade and Development Law
(LAW10698) ระหว่างวันที่ 22- 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของ Southern
Cross University ประเทศออสเตรเลีย
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ภาพกิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า กับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า ร่วมกับผู้แทนอธิการบดีทั้ง 13 มหาวิทยาลัย ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานในพิธีลงนาม เพื่อมุ่งสร้าง
รากฐานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพมหานคร

คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธลี งนาม 2 ฉบับ ได้แก่ 1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่าย
นิตศิ าสตร์เพือ่ สังคม และ 2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านกฎหมาย รวมถึงความร่วมมือ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายที่สามารถแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทาง
การบริการวิชาการ การวิจัย ของ “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” กับส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
โดยมี พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และ อาจารย์ ไพสิฐ
พาณิชย์กลุ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารจ�ำนวน 15 สถาบัน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพมหานคร

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์ คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ ร่วมกับองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนือ่ งในโอกาสประชุมหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ภาพกิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)

พิธลี งนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The Beihai Asia International
Arbitration Centre (BAIAC), Singapore รูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ Professor Steve Ngo, President of BAIAC, Singapore ร่วมลงนาม เมื่อวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมต้อนรับอาคันตุกะและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานระหว่างประเทศ

ให้การต้อนรับ Professor Mark Nolan จาก ANU College of Law, the Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย เนื่องในโอกาสมาบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อด้านกฎหมายระดับปริญญาโทและประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา ณ ANU College of Law, the Australian National University ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่
นักศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันฟุตบอลเพือ่ กระชับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากร, นักศึกษาและเจ้าหน้าทีข่ องสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
เชียงใหม่และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนิติ
สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ ไทย” (Re – imagining Thai Legal
Landscape) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือค่ายความร่วมมือระดับชาติของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์
นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนสถาบันอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) กำ�หนดจัดโครงการ Workshop on Competition Law in the East Asian Digital
Market เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ และ
ผู้ที่สนใจ ได้ร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎหมาย
รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านกฎหมายให้เข้มแข็ง

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติออนไลน์

Center of ASEAN Transnational Studies ภายใต้การกำ�กับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
มีความประสงค์จะจัดโครงการ Webinar series: Academics through Pandemic โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ ได้มีโอกาสทำ�กิจกรรมทางวิชาการ
ร่วมกับอาจารย์ หรือนักวิชาการจากต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการสัมมนาออนไลน์
(Webinar)
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พัฒนาหน่วยงาน

Institutional Empowerment
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
คณะนิติศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนา/อบรม ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการจัดโครงการอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ รายละเอียดดังนี้

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ

เรื่อง

ผู้เข้าร่วม

ประชุมการวิจัยร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี
2563 เรื่อง “กระทรวง อว. กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประชุมทางวิชาการ ของFaculty of Law, National University of Singapore (NUS Law), Invitation
to the ASEAN Competition Law Workshop 1 on “The ASEAN Competition Compliance
Experience Survey-Study” March 2020 วันที่ 2 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2562-2564) สู่ระดับจังหวัด วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประชุมนานาชาติเรื่อง COVID-19 and Public International Law ผ่านทาง zoom
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563
ประชุมนานาชาติ ซึ่งจัดโดย Cambridge University วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
1. The Rise of Due Diligence as a Structural Change of the International Legal Order
2. International Legal Principles for Engaging with Risk - Due Diligence and Prevention
3. Climate Change and Public International Law - Overcoming Challenges in
Governance, Cooperation and Implementation
4. International Risk Regulation at Sea: Current Issues in Fisheries, Deep Sea Mining
and the Protection of the Marine Environment
5. Intersecting and Overlapping Regimes in International law - Environmental Rights
as Human Rights
สัมมนาทางออนไลน์เรื่อง "ภัยแล้ง 63" ในมุมมองของสหวิทยาการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผศ.ดร. พรชัย

ประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิด ในประเด็น หัวข้อ เรื่องการเยียวยาและการป้องกันผลกระทบของ
การจัดโครงการของรัฐ ที่เกี่ยวข้องของคณะวิจัย วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โครงการอบรมสำ�หรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “กระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ” วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
ประชุมหารือประเด็นทางกฎหมายในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผศ.ดร. พรชัย

ผศ.ดร. ชัยณรงค์
ผศ.ดร. พรชัย
ผศ.ดร. พรชัย
อ.ดร.นวพร
อ.ดร.นวพร

อ.ดร.นวพร

ผศ.ดร. พรชัย
ผศ.ดร. พรชัย

ประชุมประชาพิจารณ์ และให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่เสมือน ผศ.ดร. พรชัย
คนกลางเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ครั้งที่ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประชุมแลกเปลี่ยนแนวนโยบายความสุจริตทางวิชาการและการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชัยณรงค์
วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ผศ.ดร. พรชัย
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สายสนับสนุน
หน่วยงานที่เข้าร่วม
เรื่อง

น งาน
งานบริหาร งานการเงิ
งานบริการ งานบริหาร
การคลั
ง
นโยบาย การศึ
ทั่วไป และพัสดุ และแผนฯ
กษาฯ งานวิจยั

พัฒนานักศึกษาอย่างไรให้คุณสมบัติตรงใจนายจ้างในยุคสตวรรษที่ 21
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ประชุม ระบบการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2563
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
รับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ�ปี
2563 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
อบรม เรือ่ ง Introduction to TQA/EdPEx (ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ TQA/EdPEx)
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเรื่อง “เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria”
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรเทคนิคการเขียนคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน รุน่ ที่ 3
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โครงการ QA Curriculum family วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



















กิจกรรม AUN-QA Preview วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA Curriculum) ประจำ�ปี
2563 วันที่ 24 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2563
การรับฟังรายงานผลการทดสอบใช้งานซอฟต์แวร์ Antivirus
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การอบรมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความรู้ด้านงานสื่อสารองค์กร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กิจกรรมคลินิกหลักสูตรสัญจร ประจำ�ปี 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
work process improvement การพัฒนากระบวนการทำ�งาน รุ่นที่ 1
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
โครงการอบรม การใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMURM
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
การใช้ zoom สำ�หรับการสอบออนไลน์ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
การทำ�ข้อสอบออนไลน์ โดยใช้ CMU Exam Moodle วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563
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กิจกรรม “EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ”
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประชุมออนไลน์ โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสวนาวิชาการออนไลน์
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
Free Writing for Self-reflection วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563



ระบบพลังงาน,เทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
Workshop Reconnection-เข้าใจและเชื่อมต่อกับคนใน "โลกซึมเศร้า"
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เทคนิคการกำ�หนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ศึกษาดูงานด้านวิจยั บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ช่วงที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
Think Foresight for Future Success : ปรับกลยุทธ์ และธุรกิจหลัง Covid-19
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. .2563
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication:Online :
THAI MOOC วันที่ 18 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
หลักสูตร Smart Change Smart Future วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
Smart Change Smart Future ผ่าน Zoom Meeting
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อบรมการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
หลักสูตร การจัดการกับปัญหาด้วยหลัก Logical 5 Gen
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อบรมปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การให้คำ�ปรึกษา online วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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การอบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์
ระบบรักษาความปลอดภัยสำ�หรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint
Protection) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563



การประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ส่วนงาน ประจำ�ปี 2563
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หนุนบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564-2565 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เทคนิคการถ่ายวิดีโอและตัดต่อผ่านมือถือ และใช้ VR,AR สร้างสื่อการสอน
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟัง-จับ-จด” ฟัง เพื่อจับประเด็น และจดบันทึกบนกระดาน
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิค
การเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563



Microsoft Education Roadshow @CMU วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563









หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันความผิดพลาด การเบิกจ่าย
เงินเดินทางราชการการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำ�เงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลาง
วันที่ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำ�หรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
(CMU future skill development)
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร: การเขียนเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 13 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เข้าใจรูปแบบ หลักการ และวิธีการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และ
รายงานการประชุม และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สายสนับสนุน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น
ในการปฏิบตั งิ าน พัฒนาทักษะพืน้ ฐานและเทคนิคการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สายสนับสนุน ในวันที่ 1 มิถุนายน –
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะพื้นฐานและเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษบุคลากรคณะนิตศิ าสตร์ เพิม่ ศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพเพือ่ รองรับการขยายตัว
ทางการศึกษา เป็นการเตรียมการในการเพิ่มวุฒิการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแอพพลิเคชั่น Zoom สำ�หรับคณาจารย์ วันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเพือ่ ลดความเสีย่ งจากโรค COVID – 19 และสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5
โครงการ Academic Reading Group ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาการสอนและการวิจยั รวมถึงพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคณาจารย์คณะนิตศิ าสตร์
และนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
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ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

Preservation of cultural heritage and environmental protection

การบูรณาการกับการเรียนการสอน
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา
พิพิธภัณฑ์ ใหม่เอี่ยม สันกำ�แพง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความ
แตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ในสังคม และมองเห็นสภาพปัญหาเกี่ยวกับการต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชน และสามารถปรับใช้
วิธกี ารนำ�เสนอข้อมูลแบบนิทรรศการได้ ซึง่ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนวิชา 177465: กฎมายสิทธิมนุษยชน

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการลงทุนข้ามชาติ ในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ
ณ จังหวัดลำ�ปาง ในวันที่ 4 มีนาคม และวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงความจำ�เป็น
ในการสร้างระบบระงับข้อพิพาทขึน้ เพือ่ คุม้ ครองการลงทุนข้ามชาติ และเพือ่ ให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญในการออกแบบ
องค์กรระงับข้อพิพาทภายในประเทศให้ ได้มาตรฐานเพือ่ รักษาเอกราชทางการศาลและกฎหมาย ซึง่ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่
ของกระบวนวิชา 177443: การระงับข้อพิพาททางเลือก

70

ANNUAL REPORT 2020

โครงการทัศนศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายอนุรกั ษ์เฮือนโบราณสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เฮือนโบราณสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เฮือนโบราณสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการน�ำนักศึกษาทัศนะศึกษาคลองแม่ขา่ ณ ต้นสาย – ปลายสายนำ�้ คลองแม่ขา่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเรียนรูถ้ งึ ความส�ำคัญของคลองแม่ขา่ ในฐานะทีเ่ ป็นมรดกวัฒนธรรม
ชุมชนที่พึงได้รับการอนุรักษ์และปกป้องจากท้องถิ่น และเพื่อให้นักศึกษาสามารถตระหนักรู้ว่าคลองแม่ข่าเป็นสายน�้ำที่มี
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ(natural wonders) อันเป็นมรดกที่ท้องถิ่นพึงร่วมกันปกปักรักษาหวงแหน (common
heritage of locality) รวมถึงให้นักศึกษาทราบถึงสิทธิเรียกร้องให้รัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ระงับ ยับยั้งหรือยุติการท�ำกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความด�ำรงอยู่ของคลองแม่ขา
ในฐานะที่เป็นมรดกวัฒนธรรมชุมชน ทั้งในแง่มรดกวัฒนธรรมนามธรรม (Intangible Cultural Heritage) และมรดก
วัฒนธรรมรูปธรรม (Tangible Cultural Heritage)

โครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ ความสำ�คัญของประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่ และเพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงลำ�ดับ
เหตุการณ์ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
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กิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
โครงการทำ�บุญคณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการทำ�บุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการทำ�บุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนพรรษา 88 พรรษา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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โครงการทำ�บุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2563 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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รางวัลและการได้รับการยอมรับ
Reward & Credentials

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี
ประจำ�ปีงบประมาณ 2563 จากสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในผลงานวิจยั เรือ่ ง “ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ ในองค์กร
จัดทำ�รัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - 2550”

การแข่งขัน ประกวดบทความ หัวข้อ "ความเหลือ่ มลำ�้ ในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน:
วิกฤตโควิด พิษการศึกษา" จัดโดยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
นางสาวนันทัชพร ศรีจนั ทร์ รหัส 602012078 ได้รบั รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ชนะการแข่งขันบทบาทสมมติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
จัดโดยสำ�นักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับแผนกกฎหมาย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
ประจำ�ภูมิภาคกรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุทธยา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
รางวัลชนะเลิศ (ประเภทบทบาทสมมติ) ได้แก่
		
1. นางสาวกนกพร เบิกนา 		
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 602012003
		
2. นางสาวญาดา เพ็งรักษ์ 		
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 602012042
		
3. นายศรศิลป์ ตะวันอาชา 		
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 602012127
รางวัลรองชนะเลิศ (ประเภทบทบาทสมมติ) ได้แก่
		
1. นางสาวพิชามญชุ์ ทรัพย์ ไพบูลย์ รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 602010057
		
2. นางสาวนันทัชพร ศรีจันทร์
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 602012078
		
3. นางสาวนาฏนารี สาธุเม 		
รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา 622010068
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239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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