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สารจากคณบดี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์

ค่านิยมร่วมขององค์กร 

พันธกิจ

ในวาระของการรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2564 
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นช่วงเวลาของ
การเปลีย่นผา่น ทัง้ในชดุของผู้บรหิาร และทัง้สถานการณข์องรปูแบบ
การจดัการเรยีนการสอนแบบใหม ่(New Normal) คณะนติศิาสตรม์กีาร
ปรับตัวเข้ากับการศึกษากฎหมายที่ให้ความสำาคัญกับการเรียนการสอน
ตามแนวทางของกฎหมายกับสังคม ที่แสดงให้เห็นได้จากการเรียนรู้ทักษะ
ทางกฎหมาย งานวจิยัและงานบรกิารทางวชิาการท่ีมุง่เนน้สมรรถนะหลกัของ
คณะนิติศาสตร์ คือการส่งเสริมประชาธิปไตย การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และการเคารพสิทธิมนุษยชน ที่เพิ่มเติมเข้ามา เสริมจากภารกิจของคณะนิติศาสตร์
ได้ดำาเนินการอยู่จากเดิม

การปรับปรุงการเรียนการสอนที่นำารูปแบบการเรียนทางไกลเข้ามา ในช่วง 
การแพร่ระบาดของโควิด – 19  ผสมผสานกับการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ทางกฎหมาย  
ภายใต้ข้อจำากัดในหลายด้านที่ทำาให้การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในชั้นเรียน  
รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ จึงมี 
ความจำาเปน็อย่างยิง่ยวด การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามบีทบาทหลกั
แนวทางการจัดการท่ีชัดเจนและประสานสอดคล้องกันของฝ่ายต่าง ๆ  อันจะนำาพาให้ 
การดำาเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษากฎหมาย
ที่สามารถยืนหยัดได้ทั้งในมิติของภูมิภาคและสากลอย่างเต็มภาคภูมิ

สถาบนัการศกึษากฎหมายทีเ่ทา่ทนัความเปน็ไปของภมูภิาคและสากล โดยสรา้งระบบการศกึษาทีมุ่ง่เนน้
การศกึษากฎหมายกับสังคม Law and Society โดยต้ังเป้าหมายนิติศาสตร์อันดับหน่ึงของประเทศด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (SDGs -THE) โดยมุ่งเน้น SDGs 4, 5, 16, 17 ภายในปี พ.ศ. 2567

Learn   

Attitude 

Wisdom 

เป็นผู้ฝักใฝ่การเรียนรู้ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี สร้างสรรค์

เป็นผู้มีสติและปัญญาใช้ความรู้และทักษะที่มีไปในทางที่มีประโยชน์

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
ระบบการเรียนการสอนให้
เป็นมาตรฐาน เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้
ของนักศึกษา

พัฒนาหน่วยงานใ ห้ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมี
การบริหารจัดการท่ีคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ

บรกิารวชิาการทางกฎหมาย
เพื่อพัฒนาสังคม 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ 

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

Learn Attitude Wisdom

(ผศ.ดร.นัทมน  คงเจริญ)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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ประวัติความเป็นมา
คณะนิติศาสตร์จัดต้ังข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นคณะลำาดับท่ี 20 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมี
ความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้

พ.ศ. 2508 เริ่มจัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมาย
เป็นวิชาเอกสำาหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์  วิชาบังคับ
พ้ืนฐาน วิชาโทและวิชาเลือกสำาหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วน
ภูมิภาคแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว 
อนึ่ง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (ปีงบประมาณ 
2535 - 2539) 

พ.ศ. 2538 ดำาเนินการจัดต้ังโครงการเพื่อให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการให้คำาปรึกษาด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน” ซึ่งได้ดำาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2539 เริ่มโครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาข้ึนเป็นภาค
วิชา ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะ
ที่ 8 (ปีงบประมาณ 2540 - 2544) โดยได้ใช้อาคาร 2 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้ง
สำานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ และได้รับ
ความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย แต่โครงการดังกล่าว
ได้ถูกชะลอไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากฐานะการเงิน 
การคลังและภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 2540 
และแม้ว่าสาขาวิชานิติศาสตร์จะมีฐานะเพียงหน่วยจัดการ
ศึกษาก็ตาม แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น

พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติ
บัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาจากสาขา
วิชานิติศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ
ของเนติบัณฑิตยสภาได้

พ.ศ. 2546 ทำาการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงานและ
องค์กรที่ต้องการบุคลากรทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสใน
การศกึษาแกบ่คุคลทีต่อ้งการศกึษากฎหมายหลงัจากการ
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น

พ.ศ. 2547 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจในสาขาวิชา
นิติศาสตร์เป็นอันมาก จึงเปิดหลักสูตรเพื่อเป็นการเสนอ
ทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

พ.ศ. 2549 ได้สถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การบริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึ่งพา
ตัวเองได้ สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ  
โดยยังคงใช้อาคาร 2  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำานักงานคณะนิติศาสตร์

พ.ศ. 2556 ทำาการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
ตอบสนองต่อสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรของสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ได้ย้ายสถานที่ทำาการมายัง
อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่

พ.ศ. 2561 ทำาการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
ตอบสนองตอ่สถานการณแ์ละการพฒันาทางเศรษฐกจิและ
สงัคมในปจัจุบนัและเพ่ือพฒันานกัศึกษาตามภารกจิหลกัที่
สำาคัญของหลักสูตร 3 ประการ ดังนี้

1. การรับรองความเปลี่ยนแปลงของสมาคมวิชาชีพ 
ที่อาจจะมีการประกาศใช้ มคอ. 1 มารตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

2. การสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตร “นิติศาสตร์เพื่อ
สงัคม” ใหเ้ปน็จดุเด่น และสรา้งบณัฑติทีเ่ปน็พลเมอืงโลก

3. การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันตาม
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รับความเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี

พ.ศ. 2563 เปิดสอนปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต มีความมุ่งหมายที่จะทำาให้เกิดการเชื่อมต่อ
ความรูท้างดา้นกฎหมายกบัความรูท้างดา้นสงัคมศาสตร/์
มนุษยศาสตร์ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
ทำาความเขา้ใจกฎหมายไปพร้อมกบัความเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมไดอ้ยา่งลกึซึง้มากยิง่ขึน้ ซึง่จะทำาใหส้ามารถมองเห็น
แนวทางในการเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โครงสร้างองค์กร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานประจำาปี 2564 3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์
คณะกรรมการบริหาร

ประจำาส่วนงาน คณะกรรมการอำานวยการ

บริหารจัดการตามพันธกิจ 
และพัฒนาส่วนงานให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์ตามนโยบายของ 
ส่วนงาน

• ส่งเสริม สนับสนุน กำากับ และ 
ดูแลนโยบายของส่วนงาน

• พิจารณาสัมฤทธิผลการดำาเนินงาน
และงบประมาณของส่วนงาน 
ในภาพรวม

• งานบริหารทั่วไป
• งานการเงิน การคลังและพัสดุ
• งานนโยบายและแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา
• งานบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
• งานบริหารงานวิจัย บริการ 

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

• ศูนย์ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย
• ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
• ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
• ศูนย์กฎหมายและเทคโนโลยี
• Center of ASEAN  

Transnational Studies

สำานักงานคณะ สำานักวิชา
นิติศาสตร์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมาย

ศูนย์บริการ
วิชาการ

ทางกฎหมาย



ANNUAL REPORT 20214

คณะกรรมการอำานวยการ
ประจำาคณะนิติศาสตร์

คุณวีระชัย ชื่นชมพูนุท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมายและงานเลขาธิการ

ธนาคาร UOB จำากัด (มหาชน)
(กรรมการ)

 

ผศ.ดร.นัทมน  คงเจริญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์

(กรรมการและเลขานุการ)

คุณสัตยา อรุณธารี
ที่ปรึกษาคณะทำางานทางการเมือง

ของประธานสภาผู้แทนราษฎร (กรรมการ)

คุณสุรสีห์  โกศลนาวิน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 1

(กรรมการ)

คุณอำาพน เจริญชีวินทร์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

(กรรมการ)

รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ประธานกรรมการ) 



รายงานประจำาปี 2564 5

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าสำานักวิชานิติศาสตร์

อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศน์สัมพันธ์ มีอำานาจหน้าที่

ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

นายวิสูตร  ลิ่วเกียรติ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์

อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีอำานาจหน้าที่

ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผศ.ศักดิ์ชาย  จินะวงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.สุธาสินี  สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

รายงานประจำาปี 2564 5
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ข้อมูลทั่วไป
About Faculty of LAW

ด้านทรัพยากรบุคคล  

ด้านการเงิน

บุคลากร (ณ ธันวาคม 2564) ทั้งหมด 57 คน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายรับทั้งสิ้น 67,116,189.85 บาท  
รายละเอียดดังนี้

ปริญญาตรี 1 คน

ปริญญาโท 12 คน

ปริญญาเอก 15 คน

ปริญญาตรี 18 คน

ปริญญาโท 11 คน

ANNUAL
REPORT
2021

รายการ
ประเภทบุคลากร

ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน)

รวม

สายวิชาการ 4 22 2 28

สายสนับสนุน 2 20 7 29

รวม 6 42 9 57

งบประมาณ รายรับ รายจ่าย รายรับสูง/ต่ำากว่ารายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน 30,996,573.03 30,996,573.03 -

งบประมาณรายได้ 36,119,616.82 22,660,118.43 13,459,498.39

รวม 67,116,189.85 53,656,691.46 13,459,498.39

ANNUAL REPORT 20216

สายวิชาการ

สายวิชาการ 28 คน สายสนับสนุน  29 คนรศ. 21%
(6 คน)

(12 คน)

(10 คน)

ผศ.
43%

อ. 36%
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การจัดการศึกษา
Education Management

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์  เน้นการศึกษากฎหมายที่มี ลักษณะ

สหวิทยาการที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ  โดยนักศึกษาจะ
สามารถนำาความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึน้ในสงัคม ตลอดจนมจีติสำานกึทีด่ตีอ่การรบัใชแ้ละแก้ไขปญัหา
ของสังคม

สร้างระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษากฎหมายกับสังคม Law and Society
เป้าหมายด้านการสอนและพัฒนานักศึกษา : 

ระดับปริญญาตรี  “Law in action” การใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ

ระดับปริญญาโท  Socio-Legal Law and Society Legal Research

ระดับปริญญาเอก  Studies Interdisciplinary approaches to Legal Research

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตรรวมทั้งหมด 138 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี

102 630

การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 2564

ผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, 
ผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหา

ระดับประเทศ, นักกีฬาระดับชาติ/
นานาชาติ

โควตาภาคเหนือ,
โครงการพิเศษชาวไทภูเขา,

เยาวชนดีเด่นทางกีฬา,
ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์,

เด็กดีมีที่เรียน,นักศึกษาพิการ

Portfolio
37 คน

Quota
146 คน

Admission
57 คน

รายงานประจำาปี 2564 7
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จุดเด่นของหลักสูตร
แนวทางการศึกษานิติศาสตร์ที่ เป็นอยู่ทั่วไปมุ่งให้

นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ (Positive Law) เป็นหลัก แต่หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งศึกษา
ถึงบทบัญญัติทางกฎหมายและผลท่ีเกิดข้ึนแก่สังคม ซ่ึงเป็น
ความพยายามท่ีจะทำาให้นิติศาสตร์มีความเชื่อมโยงกับ
สงัคมศาสตรม์ากกวา่ทีเ่คยเปน็ ตลอดจนนำาเอาระเบยีบวธิวีจิยั
ทางสังคมศาสตร์มาใช้ในการวิจัยด้านกฎหมายมากขึ้น หรือที่
เรียกว่าเป็นการศึกษากฎหมายและสังคม (Law and Society) 
โดยพิจารณาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และสังคมในแง่มุมต่างๆ

กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัย:ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 
1. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงาน

วิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรบัใหเ้ผยแพรใ่นวารสารระดบัชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและ     
บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

การสอบประมวลความรู ้  ผา่นการสอบประมวลความรู ้(comprehensive examination) โดยนกัศึกษายืน่คำารอ้งขอสอบต่อบณัฑติ
วิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตรรวมทั้งหมด 39 หน่วยกิต

การคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 2564

มีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

รับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

แบบ 3 (แผน ข)
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กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย:ภาษาต่างประเทศ

หากนักศึกษายังไม่เคยศึกษากระบวนวิชาปรัชญากฎหมายมาก่อนให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา 178702 ปรัชญากฎหมาย

กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนาและการนำาเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และ

ต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ตพีมิพผ์ลงานทางวิชาการอนัเปน็ส่วนหนึง่จากดษุฎีนิพนธ ์หรอืไดร้บัการยอมรบัให้ตพีมิพ ์อยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง ในวารสารระดบันานาชาติ

ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู ISI หรอื SCOPUS หรอื SSRN หรอื ACI และเผยแพร่เปน็บทความฉบบัเตม็ (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชมุ

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ อีกอย่างน้อย 1 เรื่อง และในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ทั้งสองรูปแบบนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้แต่งหลายคน ต้องมีชื่อของนักศึกษานั้นเป็นผู้แต่ง ในลำาดับแรก 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของท่ีประชุม

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

การสอบวัดคุณสมบัติ

มีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

รับสมัครตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตร แบบ 2.1 สำาหรับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

จุดเด่นของหลักสูตร
มุ่งเน้นการวิจัยกฎหมายที่ ใช้แนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ เช่น การวิจัยกฎหมาย

เชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยกฎหมายเชิงสตรีนิยม การวิจัยกฎหมายแนวนิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) 
การวิจัยกฎหมายแนวนิติสำานึก (Legal Consciousness) การวิจัยกฎหมายด้วยมุมมองนิติศาสตร์แนววิพากษ์ 
(Critical Legal Studies) การวิจัยกฎหมายเชิงเปรียบเทียบ เป็นต้น แนวทางการศึกษาในลักษณะดังกล่าวจึงให้
ความสำาคัญกับปรากฏการณ์ในระบบกฎหมายที่ไม่ได้จำากัดไว้เพียงกับกฎหมายของรัฐเท่านั้น หากยังรวมไปถึง
การทำาความเข้าใจกับโครงสร้าง อุดมการณ์ มุมมอง พัฒนาการและความเปล่ียนแปลง รวมทั้งตำาแหน่งแห่งที่ของ
ระบบกฎหมาย ซึ่งการศึกษาในแนวทางดังกล่าวจำาเป็นที่จะต้องใช้แนวคิด ทฤษฎี มุมมอง จากสาขาวิชาความรู้
ด้านต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการวิเคราะห์

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1     นักศกึษาจะตอ้งสอบวดัคณุสมบตัเิพ่ือประเมนิความพรอ้มและความสามารถ เพือ่มสีทิธเิสนอ
      โครงร่างวิทยานิพนธ์
2     นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำาร้องขอสอบใหม่ 
       การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก

การคัดเลือกนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2564

โครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งหมด 48 หน่วยกิต

12

36
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ประกาศรับ ผู้สมัคร รายงานตัว
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ปีการศึกษา 2562 160 160 320 648 500 1,148 163 176 339

ปีการศึกษา 2563 160 160 320 640 431 1,071 155 159 314

ปีการศึกษา 2564 160 80 240 2,215 851 3,066 154 80 234

จำานวนรับเข้าศึกษาจริง จำานวนที่สำาเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์

จำานวนที่สำาเร็จการศึกษาระยะเวลา
มากกว่าเกณฑ์(จบหลังเทอม2)

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ปีการศึกษา 2561
(นักศึกษารหัส 58) 75 146 221 44 71 115 22 47 69

ปีการศึกษา 2562
(นักศึกษารหัส 59) 95 150 245 68 66 134 13 48 61

ปีการศึกษา 2563
(นักศึกษารหัส 60) 98 160 258 68 84 152 12 29 41

นักศึกษา

รายละเอียดจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 (คน)

นักศึกษาทั้งหมด จำานวน 1,076 คน

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

รายละเอียดจำานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 – 2564 (คน)
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การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก

คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และการเป็นพลเมืองโลก ท้ังระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และสอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี้ี 
ระดับปริญญาตรี (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขานิติศาสตร์ มคอ.1)

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม    
ของนักกฎหมาย
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และ      
ประเทศชาติ

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี หลักการแนวคิดบทบัญญัติของกฎหมาย และ
แนวคำาพิพากษาหรือคำาวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ
สามารถนำาความรู้ความเขา้ใจ ในทฤษฎ ีหลกัการ แนวคิด บทบัญญตัขิองกฎหมายไปปรบัใชก้บัปญัหาขอ้เทจ็จรงิ หรอืคน้ควา้
ในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อเท็จจริง รวมตลอดไปถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริง
ที่ได้มาอันเป็นทักษะที่สำาคัญของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนำามาปรับใช้
กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงหลักความยุติธรรมและ
หลักนิติธรรม
มีความสามารถในการค้นหาหรือได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตัวเลข หรือจำานวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการ
ทำาความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น
มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟังความเห็นจากบุคคลอื่นอันเป็นทักษะที่สำาคัญของการปฏิบัติ
งานด้านกฎหมาย เพื่อนำาไปสู่ข้อยุติและการเสนอทางออก หรือทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
ตระหนักถึงความสำาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น
รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน และยอมรับความแตกต่างของความเห็น
มคีวามสามารถในการปรบัตวัในสงัคมทีมี่ความหลากหลาย มวีฒุภิาวะทางอารมณส์ามารถควบคุมอารมณแ์ละมคีวามอดทน
ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีจิตสำานึกรับผิดชอบประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย
มคีวามสามารถในการสือ่สารและการนำาเสนอ ตลอดจนการตัง้คำาถาม หรอืการตอบคำาถามทีช่ดัเจนทำาใหบ้คุคลอืน่เขา้ใจไดง้า่ย
มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้าการสื่อสารระหว่างบุคคล และในการ
ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี
มีทักษะในการค้นหาทำาความเข้าใจ และนำาไปใช้ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือจำานวนสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย 
การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และกำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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ลำาดับ โครงการ วันที่ คุณธรรม ความรู้
ทักษะ

ปัญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความรับ

ผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

ปริญญาตรี
1 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน

เป็นฐานประจำาปีการศึกษา2563
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

2 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนทาง
กฎหมาย ของนักศึกษานิติศาสตร์  
โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด  
วิชา 177113, 177181 (TA)

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 
19 มีนาคม พ.ศ. 2564

✅ ✅

3 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง
กฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์  
ปริญญาโท ช่วยปฏิบัติการสอน  
ในกระบวนวิชา 177465

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -
17 มีนาคม พ.ศ. 2564

✅ ✅ ✅ ✅ ✅

4 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง
กฎหมายของ นักศึกษานิติศาสตร ์
ในกระบวนวิชา 177420

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -
19 มกราคม พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง
กฎหมายของนักศึกษาในวิชา 177433

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
19 มกราคม พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

6 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนของ
นักศึกษานิติศาสตร์โดยผู้ช่วยตรวจ
แบบฝึกหัด วิชา177222 และ 177361 

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 -
19 มกราคม พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

7 โครงการชมรมสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย

ปีการศึกษา2563
✅

8 โครงการบรรยายกฎหมายธุรกิจ 
(เทียบแทนวิชา179401 :  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกม.)

9 มกราคม พ.ศ. 2564

✅

9 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ประจำาปี 2563

22 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅ ✅

10 โครงการจัดทำาสื่อออนไลน์สมัยใหม ่
แสงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 เดือน 
กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564

1 กุมภาพันธ์ - 31  ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 ✅

11 โครงการผู้ให้บริการทางเพศ:  
สิทธิ กฎหมาย และขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางสังคม

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

✅ ✅

12 โครงการการเขียนหนังสือราชการ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ✅

โครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก
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ลำาดับ โครงการ วันที่ คุณธรรม ความรู้
ทักษะ

ปัญญา

ทักษะความ
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความรับ

ผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

13
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2564

23 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 
พ.ศ. 2564

✅ ✅ ✅ ✅

14
โครงการคนจนเมือง: คนใน/คนนอก 
กฎหมายในเมืองเชียงใหม่

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
✅

15 โครงการการร่างสัญญา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ✅ ✅

16
โครงการทัศนศึกษาศิลปะและการทำางาน
พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม จ.เชียงใหม่

3 มีนาคม พ.ศ. 2564
✅ ✅

17
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็น
นักกฎหมาย ประจำาปีการศึกษา 2563

10 มีนาคม พ.ศ. 2564
✅

18
โครงการนำานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและ
รับฟังบรรยายหน่วยงานราชการ
กระบวนการยุติธรรมในวิชา 177491

12 มีนาคม พ.ศ. 2564
✅ ✅ ✅ ✅

19
โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : 
เส้นทางหลังจบการศึกษา 
(เรียนต่อ โท ไม่รอละนะ)

17 มีนาคม พ.ศ. 2564
✅

20
 โครงการนำานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษา
ดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ. ลำาปาง 
ในวิชา 177494

19 มีนาคม พ.ศ. 2564
✅ ✅ ✅ ✅

21
โครงการปัจฉิมนิเทศและเชิดชูนักศึกษา
ผู้ทำาคุณประโยชน์ ประจำาปีการศึกษา 2563

4 เมษายน พ.ศ. 2564
✅ ✅

22
โครงการสัมมนาผู้นำาอค์กรนักศึกษา และ
นักกิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2564

8 - 25 เมษายน พ.ศ. 2564
✅ ✅

23
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ปีการศึกษา 2564

14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
✅

24
โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ 
(First Date, First Impression)

15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
✅

25

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบของ
นักศึกษานิติศาสตร์โดยผู้ช่วยตรวจแบบ
ฝึกหัด (TA) ในกระบวนวิชา 177104 
นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ปี 64

21 มิถุนายน -29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564

✅ ✅ ✅ ✅ ✅

26
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในวิชา 
177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย
ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

25 กรกฎาคม - 26 กันยายน 
พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅

27
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2565

1 กันยายน พ.ศ. 2564 -
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

28
โครงการอบรมแนวทางการดูแลจิตใจ
นักศึกษา

15 กันยายน พ.ศ. 2564
✅

29 โครงการศิลปะบำาบัดเครียด 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ✅

บัณฑิตศึกษา

1
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
✅
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก (ปริญญาตรี)

โครงการการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ประจำาปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนทางกฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝกหัด 
ในกระบวนวิชา  177113 และ 177181 ประจำาปีการศึกษา 2563 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางกฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์โดยนักศึกษาปริญญาโท ช่วยปฏิบัติงานสอน 
ในกระบวนวิชา 177465 ประจำาปีการศึกษา 2563 

จำานวน 17 กจิกรรม ระยะเวลาในการดำาเนนิงานตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2563 – เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564   โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการดำาเนินกิจกรรมตามความสนใจ และเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีของนักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการดำาเนินกิจกรรมตามความสนใจ และเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ปัญหาทางกฎหมายได้ดีข้ึน และ เพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการเรียน
นิติศาสตร์ต่อไป



รายงานประจำาปี 2564 15

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางกฎหมายของ นักศึกษานิติศาสตร์ในกระบวนวิชา 177420

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางกฎหมายของนักศึกษาในวิชา 177433

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษานิติศาสตร์โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝกหัด วิชา177222 และ 177361

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ปัญหาทางกฎหมายได้ดีขึ้น และเพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการเรียน
นิติศาสตร์ต่อไป

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ปัญหาทางกฎหมายได้ดีขึ้น และเพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการเรียน
นิติศาสตร์ต่อไป

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเขียน
ตอบปัญหาทางกฎหมายและเพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการเรียน
นิติศาสตร์ในอนาคต
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โครงการบรรยายกฎหมายธุรกิจ(โครงการเทียบแทนในกระบวนวิชา 179401 : การฝกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย) 

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563  

โครงการผู้ให้บริการทางเพศ: สิทธิ กฎหมาย และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (โครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำาปีการศึกษา2563)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดย ผู้อำานวยการกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำานักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน  และวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 การบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์
นักกฎหมาย Law Firm”  โดย คุณนันทน อินทนนท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการฝึกปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายธุรกิจ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นการทำาธุรกิจของการเป็นนักกฎหมายได้ 

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนิเทศและติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และเพ่ือประเมินความพร้อมของหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ณ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
สามารถตดิตามประเดน็ ตัง้คำาถาม และแลกเปลีย่นกบัผูใ้หข้อ้มลูได ้และเพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถสือ่สารประเดน็ทีเ่รยีนรูจ้ากโครงการ
สู่บุคคลอื่นได้ 
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โครงการการเขียนหนังสือราชการ (โครงการเทียบแทนในกระบวนวิชา 179401 : การฝกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย)  

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2564 

โครงการคนจนเมือง: คนใน/คนนอก กฎหมายในเมืองเชียงใหม่  (โครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ประจำาปีการศึกษา 2563)

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาทราบแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานด้านหนังสือราชการ
และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายและประเภทของหนังสือราชการได้ 

เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาสามารถติดตามประเด็น ตั้งคำาถาม และแลกเปลี่ยนกับผู้ให้ข้อมูลได้ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารประเด็นที่เรียนรู้
จากโครงการสู่บุคคลอื่นได้ 
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โครงการการร่างสัญญา (โครงการเทียบแทนในกระบวนวิชา179401 : การฝกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย)

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ประจำาปีการศึกษา 2563 ( หมวดที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
บุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย )  

โครงการนำานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายหน่วยงานราชการกระบวนการยุติธรรมในวิชา 177491 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานการร่างเอกสาร
สัญญาได้ และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทเอกสารสัญญาได้ 

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพทาง
กฎหมายในอนาคต และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมก่อนการเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายในอนาคต 

วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สถานีตำารวจภูธรเมืองเชียงใหม่  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และเรือนจำา
กลางเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำาการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทำาผิดของเด็ก การควบคุมและแก้ไข
เด็กกระทำาผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว ในหน่วยงานราชการ
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โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ : เส้นทางหลังจบการศึกษา (เรียนต่อ (โท) ไม่รอละนะ)  

โครงการนำานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำาปาง ในวิชา 177494 

โครงการปัจฉิมนิเทศ และเชิดชูนักศึกษาผู้ทำาคุณประโยชน์ ประจำาปีการศึกษา 2563 

วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งูกวา่ปรญิญาตรแีกน่กัศกึษา
คณะนิติศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำาปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำาการศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยอาศัยหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน การ
ตรวจพสิจูนย์าและสารเสพตดิ การตรวจทางสารพนัธุกรรม การตรวจสถานที ่เกิดเหต ุการตรวจเปรยีบเทยีบลายนิว้มอื การทะเบยีน
ประวัติอาชญากร

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังโอวาทจากคณบดี คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และ
รบัฟงัประสบการณท์างวชิาชพีจากศษิยเ์กา่เพือ่นำาไปเปน็ขอ้คิดในการดำาเนนิชวีติ หรอืประกอบวชิาชพีของตน ตลอดทัง้มอบเกยีรติ
บัตรให้แก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ผู้นำาองค์กรนักศึกษา และผู้สร้างชื่อเสียง



ANNUAL REPORT 202120

โครงการสัมมนาผู้นำาองค์กรนักศึกษา และนักกิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2564

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2563 แล้วถ่ายทอดให้แก่นักกิจกรรมรุ่นใหม่ ให้ความรู้อันเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแก่คณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 และตัวแทนชมรม ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักกิจการนักศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดทางด้านการเรียนการสอน 
ตลอดจนเง่ือนไข ขอ้บังคบัตา่งๆของทางมหาวทิยาลยั  เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัศึกษา คณาจารยแ์ละเจ้าหนา้ที ่ และ
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคณาจารย์เพื่อขอรับคำาปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอน

โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ (First Date, First Impression) 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์โดยมีห้องบันทึกภาพ ณ อาคารเรียนและบริหารคณะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ทำาความรู้จักเพ่ือนใหม่ และรุ่นพ่ีในคณะนิติศาสตร์ ให้ข้อมูลด้านบริการสุขภาพกาย ใจแก่นักศึกษาใหม่ 
รวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการเรียน และการตั้งเป้าหมายในวิชาชีพกฎหมาย
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย 
ประจำาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2565 

วันที่ 25 กรกฎาคม, วันที่ 1, 8 สิงหาคม และวันที่ 12, 19, 26 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนตอบปัญหาวิชากฎหมาย

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนตอบของนักศึกษานิติศาสตร์โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝกหัด (TA) ในกระบวนวิชา 177104 
นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 21 มิถุนายน – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนตอบภาษากฎหมาย
และเพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในการเรียนนิติศาสตร์ในอนาคต
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

วนัท่ี 18 มถินุายน 2564 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหนั้กศึกษามคีวามรูเ้ก่ียวกับรายละเอยีดทางด้านการเรยีน การสอน ตลอด
จนเง่ือนไขขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของทาง มหาวิทยาลยัและเพือ่ใหน้กัศึกษาได้รูจ้กัคณาจารย์ เพือ่ขอรบัคำาปรกึษาในเรือ่งการเรยีนการสอน

ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองโลก (บัณฑิตศึกษา)

โครงการ อบรมแนวทางการดูแลจิตใจนักศึกษา 

โครงการศิลปะบำาบัดเครียด 

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ และออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต และแนวทางการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาในเบื้องต้น

วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใหน้กัศึกษาผูเ้ข้ารว่มกจิกรรมได้เทคนคิในการสงัเกตระดับความเครียด
และวิธีการจัดการความเครียดด้วยศิลปะบำาบัด
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หอ้งอา่นหนงัสอื

ฐานข้อมูล

สิ่งสนับสนุนการศึกษา
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ทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

ประเภททุนการศึกษา จำานวนทุน จำานวนเงิน

งบประมาณรายได้

ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์งบประมาณเงินรายได้ 20 ทุน 355,000.- บาท

ทุนช่วยงานคณะนิติศาสตร์ ประจำาภาคเรียนที่ 1/2564 22 ทุน 59,720.- บาท

ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำาภาคการเรียนที่ 1/2564 
(เว็บแคม) 22 ทุน 11,000.- บาท

ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำาภาคการเรียนที่ 1/2564
(อินเตอร์เน็ต) 321 ทุน 160,500.- บาท

ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน จากหน่วยงานภายนอก

ทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรี ประจำาปี 2564 7 ทุน 35,000.- บาท

ทุนมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ทุน 40,000.- บาท

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำาปี 2564 4 ทุน
*ได้รับการงดเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษา 
และได้รับค่าครองชีพ 

2,400.- บาท/เดือน

กองทุนครอบครัวอำาพันธุ์ยุทธ์ ประจำาปี 2564 3 ทุน 23,000.- บาท

ทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 7 ทุน 67,000.- บาท

ทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาภาคเรียนที่ 1/2564  
(ต่อเนื่อง) 3 ทุน 22,500.- บาท

ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำาปี 2564 1 ทุน 25,000.- บาท

ทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program for 
FY2021 2 ทุน 80,000.- บาท

ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันทิพย์ 1 ทุน 23,500.- บาท

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) 2 ทุน 30,000.- บาท

ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 2 ทุน 20,000.- บาท

ทุนการศึกษามูลนิธิบางกอกโพสต์ (ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา) 1 ทุน 50,000.- บาท ต่อปี

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา 12 ทุน 360,000.- บาท

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สำาหรับนักศึกษารหัส 63 ลงไป) 1 ทุน 15,000.- บาท

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้
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โครงการจัดทำาส่ือออนไลน์สมัยใหม่ แสงนิติศาสตร์
ครัง้ที ่1 เดอืนกมุภาพนัธ์ – ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ผลิตสือ่วิดทีศัน ์ทีเ่ปน็สือ่กลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่างศิษย์เก่าและคณะ เพื่อ
เพิม่ประสทิธิภาพในการผลติสือ่วิดทีศันแ์สงนติศิาสตร์
ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

*เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,เจ้าหน้าที่ธนาคารและการเงิน 
ข้าราชการ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน (อ้างอิงจากฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ดูแล
ในระบบของคณะนิติศาสตร์จำานวน 2,720 คน และจากการสำารวจภาวะการมีงานทำาของศิษย์เก่า 
ณ ธันวาคม 2564)

ศิษย์เก่า

กิจกรรมที่ทำาร่วมกับศิษย์เก่า+สิ่งที่ศิษย์เก่าช่วยสนับสนุน
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• ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการบนฐานความรู้
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 

• พฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ ในเชงิประเดน็ปญัหา (Issues-based) 
(สทิธมินษุยชน ทรัพยากรและชาตพินัธุ ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย) และ
ในเชิงพื้นที่ (Area-based)

ผลิตผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ 2564 คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อดำาเนินการวิจัย  
จำานวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 2,782,950 บาท

ในปีงบประมาณ 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บรายได้จากโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น  
335,072 บาท แบง่เปน็สว่นของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จำานวน 94,247 บาท สว่นของคณะนิตศิาสตร ์จำานวน 240,825 บาท

เป้าหมายด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ANNUAL
REPORT
2021

การวิจัย
Research

โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2564

รายได้จากโครงการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2564

แหล่งทุน จำานวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ  
(งบประมาณ)

ภายในสถาบัน

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย - - -

ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ 5 250,000 9

ภายนอกสถาบัน

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน* - - -

ทุนวิจัยจากหน่วยหนุนวิจัย (PMU)** 1 887,150 32

ทุนวิจัยเอกชน*** 3 1,645,800 59

รวม 9 2,782,950 100

หน่วยงาน Overhead Charge* พิเศษ ก. ** รวม (บาท)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62,874 31,373 94,247

คณะนิติศาสตร์ 146,706 94,119 240,825

รวมจำานวนเงินทั้งหมด 209,580 125,492 335,072

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น   
** เช่น วช. สวรส. บพค. บพข. บพท. เป็นต้น 

*** เช่น UNDP มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  เป็นต้น

* ค่าบริหารจัดการโครงการ (แหล่งทุนอื่นๆ) ** ค่าบำารุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการขอสถาบัน 
(แหล่งทุน สกสว.)
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โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน งบประมาณ ระยะเวลา

1 การคุ้มครองนักปกป้องสิทธ ิ
มนุษยชน

ผศ.ดร.ดรุณี United Nations 
Development  
Programme (UNDP)

835,800 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 – 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย
สำาหรับส่งเสริมการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อการวิจัย

รศ.ดร.ทศพล สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

887,150 1 เมษายน พ.ศ. 2564  – 
31 มีนาคม พ.ศ. 2565

3 Fair Trials Clinic อ.ดร.พลอยแก้ว 
อ.ดร.กฤษณ์พชร

The Clooney Founda-
tion for Justice

660,000 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  – 
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

4 การจัดทำารายงานการศึกษาสถานการณ์
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่
ไม่มีสัญชาติไทยและข้อเสนอแนะ

ผศ.ดร.ดรุณี มูลนิธิศูนย์คุ้มครอง
สิทธิด้านเอดส์

150,000 20  กันยายน พ.ศ. 2564  -
19 มีนาคม พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน

1 โครงการวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและ
ประเทศไทย: เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬาอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
และไทยจำานวน 160 หน้า

ผศ.ดร.ปีดิเทพ สถาบันพระปกเกล้า

2 เหตุรำาคาญจากแสงประดิษฐ์และกฎหมาย จำานวน 135 หน้า ผศ.ดร.ปีดิเทพ สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

3 การศึกษาความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรีศึกษากรณี
นักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 138 หน้า 

ผศ.ดร.ปีดิเทพ สถาบันพระปกเกล้า

4 การทบทวนและพัฒนานวัตกรรมทางกฎหมายจากบทเรียนและความรู้
ที่ได้จากระบบการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในมิติที่เกี่ยวกับสถานการณ์
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำา จำานวน 135 หน้า

รศ.บุญชู สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

5 การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทางวิชาการด้านความเป็น
ธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : กรณีการพัฒนาพลังเครือข่าย
สถาบันวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 สถาบัน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 110 หน้า

อ.ไพสิฐ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

6 การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  จำานวน 80 หน้า ผศ.ดร.ดรุณี United Nations Development 
Programme (UNDP)

7 ขอบเขตหน้าที่และอำานาจของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งดุลยภาพ
ในการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม จำานวน 383 หน้า

รศ.สมชาย / ผศ.ดร.นัทมน
ผศ.ดร.อุษณีย์ / อ.ปารณ

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการวิจัยใหม่ปีงบประมาณ 2564 จำานวน 4 โครงการ ดังนี้ 

โครงการวิจัยเดิมที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จำานวน 7 โครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน งบประมาณ ระยะเวลาการทำาวิจัย

1 อาเซียนกับการจัดการความรู้ของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยสาหรับหลักสูตรกฎหมาย
ธุรกิจของคณะนิติศาสตร์

ผศ.ชญามณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 430,000 1 กันยายน พ.ศ.2558 – 
31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2 การพัฒนามาตรการคุ้มครองพลเมืองจาก
การสอดส่องการสื่อสารโดยรัฐ

รศ.ดร.ทศพล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150,000 1 พฤษภาคม พ.ศ 2563 – 
30 เมษายน พ.ศ. 2564  

3 การลดความเหลื่อมล้ำาด้านความยุติธรรม
ต่อกลุ่มเสี่ยงโดยศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษย
ชนในประเทศไทย

รศ.ดร.ทศพล สำานักงานการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)

650,000 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2564

4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศไทยกับเศรษฐกิจดิจิทัล 

อ.ดร.พลอยแก้ว สำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว)

600,000 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
(ขยายถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2565)

5 คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

รศ.สมชาย สำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว)

1,253,120 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

6 อุปสรรคจากกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ
การค้าสินค้าเกษตรในประเทศไทย

รศ.ดร.พรชัย สำานักงานการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)

1,006,000 30 กันยายน พ.ศ. 2563 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย งบประมาณ ระยะเวลาการทำาวิจัย

1 The Supremacy of Monarchy as a Form of Government รศ. ดร.Alexandre 50,000 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 – 
16 มีนาคม พ.ศ. 2565

2 Revisiting the Concept of Personal Rights in the Modern Age ผศ.ดร.คนึงนิจ 50,000 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 – 
16 มีนาคม พ.ศ. 2565 

3 Culture of Lawfulness in the system of international investment 
arbitration: A novel approach for the analysis of good governance 
and rule of law in investor state arbitration

อ.ดร.เชิญพร 50,000 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 –  
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

4 โครงการวิจัยวิชาการขนาดเล็ก (Mini Research) เร่ือง “ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามคาส่ังคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 
50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า : 
ศึกษากรณีการสวมใส่หน้ากากอนามัยของผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน
แสนสราญ 2ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.ปีดิเทพ 50,000 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 –   
6 มกราคม พ.ศ. 2565

5 FTAs’ labour provisions and promotion of labour standards 
in developing economies: Vietnam’ experience and lesson for 
Thailand

ผศ.ดร.อุษณีย์ 50,000 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 –  
5 เมษายน พ.ศ. 2565

โครงการวิจัยเดิมที่ดำาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำานวน 6 โครงการ 

โครงการวิจัยใหม่ปีงบประมาณ 2564 จำานวน 5 โครงการ ดังนี้ 

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายใน
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ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย งบประมาณ ระยะเวลาการทำาวิจัย

1 ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำาในแม่น้าระหว่างประเทศร่วมกัน
ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีลุ่มแม่น้ำาโขง

อ.ดร.นวพร 50,000 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 
2 เมษายน พ.ศ. 2564

2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ 
การคำานึงถึงความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกของ
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกับประโยชน์สาธารณะ

อ.ดร.วรุตม์ 50,000 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

โครงการวิจัยเดิมที่ดำาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำานวน 2 โครงการ 

วารสารวิชาการระดับชาติ

ลำาดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร ฐานข้อมูล

1 เกณฑ์มาตรฐานภาวะผู้นำาที่ส่งเสริมความ
หลากหลายในกีฬาฟุตบอลของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลอังกฤษ

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 50
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564
หน้า 241 - 248

TCI 1

2 มาตรการห้ามส่งออกขยะพลาสติกไปยัง
ประเทศที่ยากจน (ประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี) 
ของสหภาพยุโรป

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 39
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2564, 
หน้า 17 - 33

TCI2

3 ภาษีผ้าอนามัย: ความท้าทายด้านสิทธิสตรี ปีดิเทพ อยู่ยืนยง CMU Journal of Law and Social Sciences Vol.14 
No.1: 114-137

TCI2

4 ความรับผิดของท้องถิ่นอังกฤษต่อ
เหตุรำาคาญจากน้ำาท่วม

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ 
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564,
หน้า 24-44

-

5 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าสหภาพยุโรป
และอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลยุโรป

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง วารสารวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
หน้า 24 - 42

TCI2

6 บทบาทของกฎหมายในการส่งเสริมการจัดทำา
งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายในประเทศ
แคนาดา

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง วารสารความเป็นธรรมทางสังคมและความเหลื่อมล้ำา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2564 หน้า 1 – 17

-

7 บทบาทของตำารวจทางฟุตบอล
ในประเทศอังกฤษ

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง CMU Journal of Law and Social Sciences Vol.14 
No.2: 150-171

TCI2

8 เครื่องมือทางนโยบายสำาหรับส่งเสริม 
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำาเดือน
ของเด็กผู้หญิงและสตรี

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 19 
ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2564 
หน้า 137-154

TCI1

9 Chinese Law on Juvenile Delinquency 
and Its Efficiency

Alexandre Chitov วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 (1): 
หน้า 95-115.

TCI2

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ปีปฏิทิน 2564
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วารสารวิชาการระดับชาติ

ลำาดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร ฐานข้อมูล

10 The Legal Hurdles to Cooperation  
betweenThailand and China in Suppress-
ing Illegal Trade inEndangered Species

Alexandre Chitov วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีท่ี 50 
ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2564 
หน้า 222-240

TCI1

11 รัฐตำารวจ: อำานาจทางกฎหมายของรัฐบาลไทย
ในการสอดส่องพลเมืองบนโลกไซเบอร์

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ CMU Journal of Law and Social 
Sciences Vol.14 No.2: 172 – 208

TCI2

12 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลำาห้วยคลิตี้ ช
ัยชนะทางคดีที่เปิดเผยระบบที่ล้มเหลว

สงกรานต์ ป้องบุญ
จันทร์, สุรชัย ตรงงาม

CMU Journal of Law and Social 
Sciences Vol.14 No.2: 86 - 121

TCI2

13 มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจาก
ยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์,
บงกช ดารารัตน์,
เทิดภูมิ เดชอำานวยพร,
วิชญาดา อำาพนกิจวิวัฒน์,
วรรณา แต้มทอง,

CMU Journal of Law and Social 
Sciences Vol.14 No.1: 59-83.

TCI2

14 Malaysia’s and Thailand’s Management of 
Low-Skilled Migrant Labour in the Light 
of the Sustainable Development Goals

อุษณีย์ เอมศิรานันท์, 
ไซดาตุล นาเดีย  
อับดุล อาซิส

วารสารนิติศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 50 
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 หน้า 637 - 663

TCI1

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ลำาดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร ฐานข้อมูล

1 Moral Truth and Criminology: Back to Its 
Classical Roots

Alexandre Chitov Russian Journal of 
Criminology 15(1):6-14.

Scopus
Web of Science

2 The Concepts of Truth and Fairness in 
Thai Criminal Procedure

Alexandre Chitov New Criminal Law Review (2021) 24 
(1): 59–89.

Scopus
Web of Science

3 PPPs and challenges for competition law 
and policy in ASEAN

Wisuttisak, P., 
Kim, C. J., & Rahim, M. 
M. (2021).

Economic Analysis and Policy, 71, 
291-306.

Scopus

4 Design and application of a legal game to 
promote factual investigation knowledge 
for undergraduate law students

Luengvilai, C., 
Wongta, N.,  
Yodmongkol, P. 

Pertanika Journal of Social Sciences 
and Humanities,29(1):707-729

Scopus
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ผลงานวิชาการที่นำาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ในปีปฏิทิน 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ลำาดับ ชื่อบทความ ผู้ขียน งานประชุม ระยะเวลา สถานที่

1 ประมงพื้นบ้าน: ข้อพิจารณาการใช ้
พระราชกำาหนดการประมงเพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
หน้า 871-888

อ.ดร.นวพร  
เสนีย์กุล ณ อยุธยา

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ของ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจำาปี 2564 

16 เมษายน 2564 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
และระบบออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ลำาดับ ชื่อบทความ ผู้ขียน งานประชุม ระยะเวลา สถานที่

1 Relevance of political economy 
in the Evolution of ASEAN 
Competition Law Regime.

อ.ดร.พลอยแก้ว
โปราณานนท์

University Teknologi 
Mara International  
Conference on Law 
& Society 2021 
Virtual conference  

1 -2 November 2021 Virtual
Conference
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บริการวิชาการทางกฎหมาย
เพื่อพัฒนาสังคม

Academic Service

คณะนติศิาสตรมี์พนัธกจิหลกัในดา้นการใหบ้รกิารวชิาการทางกฎหมายโดยมศูีนยใ์หบ้รกิารวชิาการ
ทางกฎหมายเปน็กลไกในการขบัเคลือ่นและภายใตศ้นูยบ์รกิารวิชาการทางกฎหมายมีศนูยย์อ่ยดำาเนนิการ
ตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

การบริการวิชาการ 17 โครงการ/กิจกรรม

การให้คำาปรึกษาทางกฎหมายผ่านศูนย์ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย  92 คดี

- ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย  10 โครงการ/กิจกรรม                  - ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 9 โครงการ/กิจกรรม 

- ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม 1 โครงการ/กิจกรรม                  - ศูนย์พัฒนาฝึกอบรม 2  โครงการ/กิจกรรม         

- Center of ASEAN Transnational Studies  1 โครงการ/
กิจกรรม     

- ศูนย์กฎหมายและเทคโนโลยี 1  โครงการ/กิจกรรม         

- ศูนย์ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย 2 โครงการ/กิจกรรม

- คดีแพ่งและพาณิชย์ 48 คดี                                                - คดีวิธิพิจารณาความแพ่ง 1 คดี - คดีวิธิพิจารณาความแพ่ง 4 คดี

- คดีปกครอง  3 คดี                                                          - คดีอาญา  22 คดี - อื่นๆ  9  คดี

- คดีแรงงาน 4 คดี                                                            - คดีระหว่างประเทศ 1 คดี
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โครงการ วันที่ หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

พื้นที่/ชุมชน/
กลุ่มบุคคลที่ได้รับ

การบริการ
วิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
1 โครงการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ

“การจัดการเหตุรำาคาญจากกลิ่นและควัน”
1 เมษายน 
พ.ศ. 2564

- คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1
- ชุมชนหมู่บ้านแสนสราญ 2

ชุมชนหมู่บ้านแสน
สราญ 2

2 โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ออนไลน์ ในหัวข้อ “กฎหมายหมอกควันข้าม
พรมแดนสิงคโปร์: Singapore’s Transbound-
ry Haze Pollution Act 2014 (THCP)”

9 เมษายน 
พ.ศ. 2564

- คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1
- ศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาผู้นำาภาครัฐแห่งอนาคต 
สถาบันพระปกเกล้า 
- Nanyang Centre for Public Administration 
Executive Development Programme รุ่น 1

ประชาชนทั่วไป

3 โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ออนไลน์ ในหัวข้อ 
“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา” 

23 เมษายน 
พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่สนใจกฎหมายกีฬา

4 โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์
และวิวัฒนาการของกฎหมายอากาศสะอาด
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: Historical 
Development of the Clean Air Laws the 
United States and United Kingdom” 

7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป

5 โครงการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
หัวข้อ “เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามคำาสั่งที่ 43/2564 
เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

9-15 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564

โครงการหมู่บ้านแสนสราญ 2 และประชาชนทั่วไป สมาชิกโครงการ
หมู่บ้านแสนสราญ 2 
และประชาชนทั่วไป

6 โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางสันติ
ศึกษาและกฎหมายออนไลน์ในหัวข้อ สันติภาพ
และกฎหมายเนื่องในวันวิสาขบูชา

25พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชาชนทั่วไป

7 โครงการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามคำาสั่งคณะกรรมการโรค
ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง 
มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

4-30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564

โครงการหมู่บ้านแสนสราญ 2 และประชาชนทั่วไป สมาชิกโครงการ
หมู่บ้านแสนสราญ 2 
และประชาชนทั่วไป

8 โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์(Webinar) เรื่อง 
เสวนาวิชาการ เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมายปีที่ 3

25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564

- สมาคมการผังเมืองไทย
- คณะกรรมการประสานงาน อนุรักษ์แม่ปิงและ
สิ่งแวดล้อม (คอปส.)
- เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เครือข่ายนักวิชาการ Smart Growth Thailand

นักวิชาการ
และผู้ที่สนใจ

การดำาเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ย่อย 
ประจำาปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม พ.ศ. 2563- กันยายน พ.ศ. 2564)  
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โครงการ วันที่ หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

พื้นที่/ชุมชน/
กลุ่มบุคคลที่ได้รับ

การบริการ
วิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย(ต่อ)
9 โครงการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออก
นอกเคหสถาน หรือสถานที่พำานัก

14 สิงหาคม -  
30 กันยายน  
พ.ศ. 2564

สำานักงานกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร ประชาชนชาว
กรุงเทพมหานคร
และผู้เดินทางมายัง
กรุงเทพมหานคร

10 โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ออนไลน์ ในหัวข้อ “การส่งเสริมความเสมอภาค 
ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่า
เทียมในสถาบันอุดมศึกษา” 

3 กันยายน  
พ.ศ. 2564

สถาบันพระปกเกล้า
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ผู้มีความ
สนใจ

ศูนย์พัฒนาและฝกอบรม

1 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 

พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 - 
มกราคม 
พ.ศ. 2565

สำานักงานศาลปกครอง ผู้สนใจในภาคเหนือ
ตอนบนและตอนล่าง 

2 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น รุ่นที่ 1 8-22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคคลทั่วไปที่ต้องการ
เพิ่มพูนความรู้ทาง
กฎหมายเบื้องต้น

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม

1 โครงการ Round Table Dialog on PM2.5 : 
Thailand Guiding Policy 

25 มีนาคม 
พ.ศ. 2564

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะนิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือ)
- เครือข่ายสภาลมหายใจ
- คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
สมาชิกวุฒิสภา

ประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่และภาคเหนือ

Center of the ASEAN Transnational Studies (CATS)

1 โครงการ Webinar series : Academics 
through Pandemic

17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 -
30 กันยายน 
พ.ศ. 2564

Polytechnic Institute of Beja (IP Beja), 
Portugal

ผู้ที่สนใจ
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โครงการ วันที่ หน่วยงานที่มีความร่วมมือ
พื้นที่/ชุมชน/

กลุ่มบุคคลที่ได้รับ
การบริการวิชาการ

ศูนย์ศึกษากฎหมายและเทคโนโลยี
1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมความพร้อม

ด้านกฎหมายสำาหรับส่งเสริมการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อการวิจัย” 

20 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564

- บุคลากร คณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
ข้อมูลทางพันธุกรรมในการวิจัย
และพัฒนา

ศูนย์ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย

1 โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
นักศึกษาสัตวแพทย์ 
(เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)

18 กันยายน 
พ.ศ. 2564

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักศึกษา 
คณะนิติศาสตร์ และ
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 โครงให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย 1 มกราคม -  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564

- ประชาชนที่ต้องการรับคำาปรึกษา
ทางกฎหมาย

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการบริการวิชาการ

 1       โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำาปี 2563 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564

- นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงาน
ศูนย์ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย 
ชั้นปีที่ 3

 2       โครงการอบรมการให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

1 เสวนาวิชาการเรื่องดูละครแล้วย้อนมอง อัยการ 19 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน

ประชาชนทั่วไป

2 เสวนาวิชาการ เรื่อง คนจน คนจร 
มหานครเชียงใหม่ ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19

20 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564

เทศบาลตำาบลสุเทพ
เทศบาลนครเชียงใหม่

ประชาชนทั่วไป

3 เสวนาวิชาการ เรื่อง ได้ดีก็จากไป ใกล้เกษียณ
ก็เวียนมา: ผู้ว่าฯประชาชนและรัฐรวมศูนย์

3 กันยายน  
พ.ศ. 2564

- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประชาชนทั่วไป

4 โครงการจัดทำารายการ The research  
นักวิจัยกฎหมายรุ่นใหม่ จำานวน 10 ตอน   
10 คน

12 มกราคม –  
30 มีนาคม  
พ.ศ. 2564

- ศิษย์เก่า
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นักศึกษากฎหมายทั่วไป

5 บรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ
- แนะนำาการสืบค้นข้อมูลกฎหมายออนไลน์จาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- การให้บริการสนับสนุนการวิจัยของ
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564

สำานักหอสมุด ประชาชนทั่วไป

6 โครงการเสวนาโรคโควิด-19 และผลกระทบต่อ
การพิจารณาคดีของศาลในประเทศไทย 

21 ตุลาคม  
พ.ศ. 2564

- European Union International
- Commission of Jurists 

ประชาชนทั่วไป
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โครงการ วันที่เริ่ม หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

พื้นที่/ชุมชน/
กลุ่มบุคคลที่ได้รับ

การบริการ
วิชาการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย (ต่อ)
7 โครงการเสวนา วิกฤตความกลัว การเลือกปฏิบัติ

กับแรงงานข้ามชาติ
18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564

- มูลนิธิการศึกษาประกายแสง
- เครือข่ายแรงงาน 
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- Empower Foundation
- กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- Human Rights and Development 
Foundation map foundation
- The North องศาเหนือ
- Shan News

ประชาชนทั่วไป

8 โครงการเสวนาวิชาการ บิดากฎหมายไทย ความ
รู้ ความทรงจำา และอำานาจ 

7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564

ประชาชนทั่วไป

9 โครงการเสวนาสาธารณธ รัฐธรรมนูญเสวนา 
ร่วมคิด ร่วมถก ร่วมสร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญเพื่อ
อนาคต #2 ศาลรัฐธรรมนูญ 

5 มีนาคม 
พ.ศ. 2564

- ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

ประชาชนทั่วไป
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการที่ดำาเนินการโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

โครงการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การจัดการเหตุรำาคาญจากกลิ่นและควัน” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องรุ่นที่ 4

โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ “กฎหมายหมอกควันข้ามพรมแดนสิงคโปร์ : 
Singapore’s Transboundry Haze Pollution Act 2014 (THCP)”

โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา : 
Introduction to Sports Law 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดผ่าน Facebook Page ศูนย์บริการ 
วิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายการจัดการเหตุรำาคาญจากกลิ่นและควัน และแนะแนวทางจัดการกับเหตุรำาคาญจากกล่ินและควันอย่างสมานฉันท์และ
รับทราบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับเหตุรำาคาญจากกลิ่นและควันอย่างเหมาะสม 

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Zoom Meeting และถ่ายทอดผ่าน Facebook Page ศูนย์บริการ
วิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปญัหามลพษิทางอากาศจากหมอกควันข้ามพรมแดนทีป่ระเทศสงิคโปรไ์ดเ้ผชญิอยู ่พรอ้มนำาเสนอความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมาย 
Transboundary Haze Pollution Act 2014 (THCP) ของประเทศสิงคโปร์ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 
ได้รับทราบ และ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันข้ามชาติของสิงคโปร์ จนนำาไปสู่การเพิ่มพูน
ความเข้าใจ ทักษะ ในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามชาติ 

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Zoom Meeting และ Facebook live ของศูนย์บริการวิชาการ
ทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา
ของสาธารณรฐัฝรัง่เศสและประเทศองักฤษ และเพือ่แลกเปลีย่นมมุมองประสบการณจ์ากกรณศีกึษาเกีย่วกบักฎหมายกฬีาระหวา่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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โครงการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หัวข้อ “เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามคำาสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ “ 

โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางสันติศึกษาและกฎหมาย (Peace Studies and Law) ออนไลน์ ในหัวข้อ “สันติภาพและ
กฎหมาย” เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำาปีพุทธศักราช 2564 

โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายอากาศสะอาดสหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักร: Historical Development of the Clean Air Laws the United States and United Kingdom”

วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Zoom Meeting และ Facebook live ของศูนย์บริการ
วิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการ
หมู่บ้านแสนสราญ 2 สวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างที่เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) และ 
2) เพือ่เปน็การเผยแพรค่วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความรว่มมอืในการปฏบิตัติามคำาสัง่ที ่43/2564 เรือ่ง มาตรการปอ้งกนัและควบคมุ
โรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีกำาหนดให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปยัง “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” ทำาให้
ประชาชนสามารถรับทราบประโยชน์ของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผา่นระบบการประชมุออนไลนZ์oom Meeting และ Facebook live ของศนูยบ์รกิารวชิาการ
ทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางสันติศึกษาและกฎหมาย 
(Peace Studies and Law) ในหัวข้อ “สันติภาพและกฎหมาย” และเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หลักการและ
กรณีศึกษาระหว่างแขนงวิชาสันติศึกษา (Peace Studies) และสาขาวิชานิติศาสตร์ (Law) 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Zoom Meeting และ Facebook live ของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปรับฟังความรู้เกี่ยวกับความหมายของมลพิษทาง
อากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ โดยเน้นนำาเสนอผลกระทบมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และ
ภาคเกษตรกรรม (การเผาพื้นที่ทำาการเกษตร) รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 
2) เปน็การเผยแพร่ความรูท้างกฎหมาย “ประวตัศิาสตรแ์ละววิฒันาการของกฎหมายอากาศสะอาดสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: Historical 
Development of the Clean Air Laws the United States and United Kingdom “ และ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และประสบการณ์การพัฒนากฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 
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โครงการเสวนาวิชาการผ่านเว็บไซต์ (Webinar) หัวข้อ “เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย” 2564 (ปีที่ 3) 

โครงการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำานัก 

โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 50/2564  เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า “ 

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Zoom Meeting และ Facebook live ของศูนย์บริการวิชาการ
ทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชุมชน ถึงความรับผิดชอบ 
และหน้าที่ของชุมชนในการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียว อันอาจเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ความรูด้้านข้อกฎหมาย ทีอ้่างองิถงึสทิธทิีช่มุชนจะสามารถอนรุกัษ์ไว้ซึง่พืน้ทีส่เีขยีว ทีม่คีวามเชือ่มโยงด้านประวตัิ
ศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และเพื่อร่วมกันหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติในกรณีการกระทำาของ หน่วยงานภาครัฐที่เป็นการกระทำาที่
อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวอันมีความสำาคัญกับชุมชน ควรมีวิธีการอย่างไร ขั้นตอนกระบวนการ เพื่อสามารถนำาไปปรับใช้กับ
แผนพัฒนาและแผนดำาเนินการได้ 

วันที่ 14 สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook live  
ของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ชาวกรงุเทพมหานครและผู้เดนิทางมายังกรงุเทพมหานคร สวมใสห่นา้กากอนามยัระหวา่งทีเ่ผชญิสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) 

วันที่ 4  –  30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Zoom Meeting และ Facebook live ของศูนย์บริการวิชาการทาง
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รณรงค์ให้ลูกบ้าน/ผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านแสนสราญ 2 และ
ประชาชนท่ัวไป สวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างที่เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)  และเพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่กำาหนดให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 
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โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ “การส่งเสริมความเสมอภาค ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน 
อย่างเท่าเทียมในสถาบันอุดมศึกษา” ( Promotion of Equality, Diversity and Inclusion (EDI) in Higher Education ) 

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook live ของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลัก Equality, Diversity and Inclusion 
(EDI) ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็น EDI ในสถาบัน
อุดมศึกษา

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการที่ดำาเนินการโดยศูนย์พัฒนาและฝกอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3  

โครงการหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น รุ่นที่ 1 

ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565   ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และ  
ณ สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏี แนวคิดและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และ กฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในด้านกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง 

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564  - 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ผ่านการอบรมรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่อวิดีโอเผยแพร่สื่อบรรยาย 
ผา่นกลุม่ Facebook โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ 1. เผยแพรค่วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฎบิติังานและปรบัใชใ้นชีวติประจำาวัน 3. เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาเกีย่วกบักฎหมายกอ่นเข้าศกึษาในระดับ
อุดมศึกษา 
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โครงการ Round Table Dialog on PM2.5: Thailand Guiding Policy

โครงการ Webinar series: Academics through Pandemic (ครั้งที่ 2) 

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายสำาหรับส่งเสริมการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
พันธุกรรมมนุษย์เพื่อการวิจัย”

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกลไกและ
มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลและท้องถิ่นนำามาแก้ไขปัญหา PM2.5 รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหา PM2.5

วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ได้เผยแพร่คลิปบรรยายหัวข้อ Portuguese alcoholic beverages market ผ่าน Facebook Page 
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างประเทศด้วย

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอข้อค้นพบและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมาตรการทางกฎหมายระดับรองของประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลทางพันธุกรรมในการวิจัยและพัฒนา 

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการที่ดำาเนินการโดยศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ ที่ดำาเนินการโดย Center of the ASEAN Transnational 
Studies (CATS)

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการที่ดำาเนินการโดยศูนย์ IT
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โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์(เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) 

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 4 สิงหาคม - 18 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงปัญหาของการใช้กฎหมาย 
ในความเป็นจริงและเพื่อสร้างทักษะในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และเพื่อพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้กฎหมายและพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรู้จักการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2564  ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกอบรม
นักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย 
มีความรู้ความสามารถที่จะนำาไปใช้ในการให้บริการทาง
กฎหมาย ในส่วนของการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน
เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางกฎหมายในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและปลกูฝงัจติสำานกึ
และการทำางานเพื่อสังคมส่วนรวมให้แก่นักศึกษาอาสาสมัคร 
และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมต่อการศึกษากฎหมาย 
และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ ที่ดำาเนินการโดยศูนย์ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการบริการวิชาการ โดยศูนย์ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการที่ดำาเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่องดูละครแล้วย้อนมอง อัยการ 

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์Zoom Meeting และแชร์ผ่านเพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การทำางานของพนักงานอัยการและเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ
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โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง คนจน คนจร มหานคร
เชียงใหม่ ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 

โครงการจัดทำารายการ The research 
นักวิจัยกฎหมายรุ่นใหม่

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ได้ดีก็จากไป ใกล้เกษียณ
ก็เวียนมา: ผู้ว่าฯประชาชนและรัฐรวมศูนย์ 

โครงการเสวนาวิชาการ บิดากฎหมายไทย ความรู้ 
ความทรงจำา และอำานาจ 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์Zoom Meeting และแชร์ผ่านเพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
กฎหมาย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่นำาเสนอผลงานวจัิยเรือ่ง พลวตั
คนจนและชมุชนเมอืงในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง: กรณศีกึษาจงัหวดั
เชียงใหม่ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายถกเถียง
ทางวิชาการ

จำานวน 10 ตอน 10 คน จัดขึ้นผ่านการ Live สด ผ่าน
เพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ระหว่างเดือนมกราคม – 
เดือนมีนาคม 2564 โดยเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท 
นกัศกึษาเกา่ ทีม่ผีลงานทางวชิาการ ผลงงานวจิยั เพือ่สรา้งแรง
บันดาลใจสำาหรับผู้ที่สนใจวิชาการด้านกฎหมาย 

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์Zoom Meeting และแชร์ผ่านเพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การรวมศูนย์และการกระจายอำานาจการปกครอง และเพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ

วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์Zoom Meeting และแชร์ผ่านเพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับระหว่าง
ทางของการสถาปนาพระองคเ์จ้ารพฯี เปน็บดิาแหง่กฎหมายไทย 
ทั้งในเรื่องสถานะและความหมายของการเป็นบิดาแห่งกฎหมาย
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โครงการเสวนาโรคโควิด-19 และผลกระทบต่อการ
พิจารณาคดีของศาลในประเทศไทย 

โครงการเสวนา วิกฤตความกลัว การเลือกปฏิบัติกับ
แรงงานข้ามชาติ 

โครงการเสวนาสาธารณะรัฐธรรมนูญเสวนา ร่วมคิด 
ร่วมถก ร่วมสร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญเพื่ออนาคต #2 
ศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Zoom Meeting และแชร์ผ่านเพจ ศูนย์วิจัย 
และพฒันา กฎหมาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่เผยแพรอ่งค์ความรู้
เก่ียวกบั คดคีงคา้งในระบบศาลและการคุม้ครองสทิธมินษุยชน
ระหวา่ง การพจิารณาคดทีางอเิลก็ทรอนกิส ์และเพือ่แลกเปลีย่น 
ความคิดเห็นและอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ 

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 
และมีการ Live สดผ่านเพจ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่มุมมองเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อ
แรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด 19 และเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ 

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Zoom Meeting และแชร์ผ่านเพจ The101.world  
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ นำ า เ ส น อ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง 
ศาลรัฐธรรมนูญ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปราย
ถกเถียงทางวิชาการ
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คณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ให้สัมภาษณ์
และเป็นคณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย 

อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ชาตรี  เรืองเดชณรงค์

• บรรยายพิเศษวิชา JM 201 Mass Communication Law and Ethics ในหัวข้อ Copyright and the Media 
วันที่ 26 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
จัดโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญาในการลงทุนระหว่างประเทศ วิชา น.764 กฎหมายธุรกิจ ระหว่างประเทศ 
ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หวัข้อ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ในหลกัสูตรกฎหมายเบือ้งตน้ เดอืนสิงหาคม- ธนัวาคม 
พ.ศ.2564 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
• คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่ 

• กรรมการคณะกรรมการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมจังหวัด และวิเคราะห์ข้อมูลการสร้าง
ตัวแบบ (Model) ขับเคลื่อนการดำาเนินงาน กพยจ.

• บรรยายหัวข้อ นิติวิธี การใช้และการตีความในกฎหมายมหาชน ในหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง รุ่นที่ 3 วันที่ 11 – 12 กันยายน พ.ศ.2564 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• บรรยายหัวข้อ โครงสร้างของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคลและนิติบุคคลในกฎหมาย
ปกครอง ในหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564  
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

• ให้สัมภาษณ์ในรายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 
ประเด็น ทบทวนพรมแดนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านนิติบัญญัติในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์



ANNUAL REPORT 202146

อาจารย์ ดร.ทศพร แสนสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง

อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์บุญชู  ณ ป้อมเพ็ชร

• บรรยายหัวข้อ รัฐ และรัฐธรรมนูญ ในหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่  3  
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• เสวนาวิชาการ “เฮือนโบราณ ความหมาย คุณค่าและการอนุรักษ์” วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
•  บรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ “การจัดการเหตุรำาคาญจากกลิ่นและควัน”  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  

จัดโดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  บรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ “กฎหมายหมอกควันข้ามพรมแดนสิงคโปร์: Singapore’s 

Transboundary Haze Pollution Act 2014 (THCP)” วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
•  บรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา: Introduction to 

Sports Law” ันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
• “ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายอากาศสะอาดสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: Historical 

Development of the Clean Air Laws the United States and United Kingdom “ วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• บรรยายออนไลน์ หัวข้อ “สันติภาพและกฎหมาย” (Peace and Law) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
จดัโดยคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ หลกัสตูรพทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาสนัติศกึษา มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

• บรรยายหัวข้อ การใช้อำานาจของฝ่ายปกครอง ในหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 
วันที่ 30-31 ตุลาคม , 6-7,13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรมจังหวัด และวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างตัวแบบ (Model) ขับเคลื่อน
การดำาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

• ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารรามคำาแหง ฉบับนิติศาสตร์ 2 บทความ
• คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อบจ.เชียงใหม่)
• ท่ีปรึกษาการฟ้องคดีปกครองพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานแม่ตะไคร้ทับเขตป่าชุมชนตำาบลทาเหนือ  

(องค์การบริหารส่วนตำาบลทาเหนือ, คณะกรรมการป่าชุมชนทาเหนือ)
• กรรมการวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

คณะกรรมการแก่หน่วยงานภายนอก

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย



รายงานประจำาปี 2564 47

• คณะกรรมการอำานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ 
• คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อลื่อนและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อบจ.เชียงใหม่)
• ผู้อ่านประเมินบทความ (นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กระทรวงยุติธรรม)
• คณะกรรมการจัดตั้ง บริษัทอ่างแก้ว Holding
• รองประธานกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ คณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขต 1

•  คณะกรรมการปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•  คณะกรรมโครงการพื้นที่ต้นแบบอินทนนท์โมเดล (Inthanon Model) จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

• บรรยายกฎหมายเปรียบเทียบ วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• International Webinar to celebrate the 25th anniversary of the UPH Faculty of Law. The 

Regulation of Covid-19 Migration in ASEAN and its Application to the Economic recovery  
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จัดโดย UPH Lippo Indonesia

• ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (Micro- Small- and MediumSized Enterprises 
: MSME) สามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจในฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ SME Academy 365  
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 จัดโดย สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

• Digital Multicountry Workshop on Regulatory Ecosystems for Startups to be hosted by Philippines,2021 
, Asian Productivity Organization

• INVITATION TO DELIVER A TALK AT PUBLICATION WORKSHOP FOR EXTERNAL  RESEARCH GRANT 
RESEARCH PROJECT, 2021 ,Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

• Development of Competition Law in ASEAN October 2021, Airlangga University Indonesia
• วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรมจังหวัด และวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างตัวแบบ (Model) ขับเคลื่อน

การดำาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

• วิทยากรบรรยาย Market regulation and the pandemic วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จดัโดยคณะนติศิาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Lisbon Accounting and Business School

• บรรยายเรื่อง Hipster Competition Law: Examining the West’s Reconsideration of Wider Goals for 
Competition Law วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยโครงการ Regulating Globalization in South and 
Southeast Asia ณ Centre for Asia Pacific Initiatives, University of Victoria

• ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย Competition advocacy plan and recommendations for Bhutan national competition 
authority วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดโดย Office of Consumer Protection, Ministry of 
Economic Affairs, Bhutan

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง (ต่อ)
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• คณะกรรมการอำานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ 
• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
• คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำาเป็น
• อนุกรรมการตามประกาศคณะกรรมการแนวทางการดำาเนินการในส่วนของส่ิงปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่า

จากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ (อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
• คณะทำางานยุทธศาสตร์เรื่องพัฒนาระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มี 

คุณภาพในอนาคต ในคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานฯ ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• คณะทำางานร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ
• คณะอนุกรรมการภาคเหนือ ตามคำาสั่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
• รองประธานมูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท
• คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ (กระทรวงยุติธรรม)
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารกระบวนการยุติธรรม
• คณะกรรมกำากับทิศทางกลุ่มโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (สสส.)
• คณะทำางานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภาคเหนือตอนบน (สช.)

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สิงหัษฐิต

• การเคลื่อนย้ายแรงงานและกฎหมายแรงงานในอาเซียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ศิลปะการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• การบรรยายในหวัขอ้ ธรรมชาต ิความหมาย และคณุคา่ของความเปน็มนษุยต์ามแนวคดิทางสงัคมศาสตร ์(นติศิาสตร์

และรัฐศาสตร์) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• โครงสรา้งของฝา่ยปกครองและหลกักฎหมายวา่ด้วยบุคคลและนติบิคุคลในกฎหมายปกครอง ในหลกัสตูรกฎหมาย

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 วันที่ 25 กันยายน , 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

อาจารย์ไพสิฐ  พาณิชย์กุล

• บรรยาย เรื่อง กฎหมายกับการบริหาร  วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564
• เสวนา “สถานการณ์ PM 2.5 นโยบายที่ประเทศไทยต้องทำา” (Round Table Dialog on PM2.5 : Thailand Guiding 

Policy) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยสำานักบริการวิชาการ
• ร่วมแลกเปลี่ยน “อุทธรณ์ทำาไม ทำาไมต้องอุทธรณ์ วงวิพากษ์นโยบายมลพิษทางอากาศหลังคำาพิพากษาศาล

ปกครอง”วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 จัดโดยพรรคก้าวไกล NIDA Greenpeace เครือข่ายประชาสังคมเพื่อลม
หายใจภาคเหนือ WEVO

• เสวนาออนไลน์ ชวนคุยชวนคิด: มุมมองและทัศนะต่อป่าชุมชนในบริบทใหม่ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  
จัดโดย RECOFTC Thailand - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย

• เสวนาออนไลน์ “อนาคตของป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น 1 เอ” วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดโดยศูนย์วนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย (RECOFTC)

• กฎหมาย นโยบายรัฐและความเท่าเทียมทางสังคม วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• สร้างชุมชนสุขภาวะที่ เป็นธรรมด้วยกระบวนการธรรมนูญพืชกระท่อม วันที่  27 กันยายน พ.ศ. 2564  
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• สัมมนาออนไลน์ “ฝุ่นควัน 65 รัฐบาลจะยังทำาเหมือนเดิมหรือเอาจริง” วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
จดัโดย หอการคา้ จงัหวดัเชยีงใหม ่สภาลมหายใจ ภาคเหนอื สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรมจังหวัด และวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างตัวแบบ (Model) ขับเคลื่อน
การดำาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
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• สังเกตุการอิสระ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (โครงการจัดหาระบบซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปสำาหรับธุรกิจ (รชธ)

• กรรมการวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สิงหัษฐิต (ต่อ)

อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  จินะวงค์

• หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ในหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น เดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• หัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น  
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564   จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• กรรมการสอบวินัยร้ายแรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• กรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

วิทยากร/คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล

• ให้สัมภาษณ์ ประเด็น “นี่คือยุคที่ความศักด์ิสิทธิ์ของศาลยุติธรรมถูกท้าทายมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2475”  
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จัดโดย https://themomentum.co/closeup-somchaipreechasinlapakun/

• การวิจัยกฎหมายทางเลือก วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ให้สัมภาษณ์ รายการเอ็กซ์-อ๊อก talk ทุกเรื่องคุยกับ อาจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล : ประชาชนจะชนะในที่สุด 

https://www.youtube.com/watch?v=EstP9WTIZJk วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จัดโดย Matichon TV
• Living Will วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดโดย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• บรรยาย วิชา น.598 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธรรมศาสตร์ ภาค 1  

ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “แนวทางการทำาวิจัยนิติศาสตร์แบบสหวิทยาการ” วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564  
จัดโดยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

• ตั้งคำาถามจากคดีน้องไข่เน่าถึงแกนนำาม็อบ วิกฤตศรัทธากระบวนการยุติธรรมไทย? วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
จัดโดย The Politics ข่าวบ้าน การเมือง

• รฐัธรรมนูญสนทนา ครัง้ที ่9 “อา่นคำาวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู: ตำาแหนง่แหง่ทีข่องสถาบนักษัตรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนญู” 
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  จัดโดย (1) ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(2) ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (3) ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (4) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (5) เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ 
The 101.world

• Constitutional Dialogue : รัฐธรรมนูญสนทนา #9 “อ่านคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: ตำาแหน่งแห่งท่ีของ
สถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดโดย https://www.the101.world/
constitutional-dialogue-constitutional-monarchy/ 

• การอภิปรายชำาแหละคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ สมรส (ไม่) เท่าเทียม วันที่ 13 , 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
จัดโดยภาควิชาสตรีศึกษา, เว็ปไซต์ 101.world

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี  ภู่รุ่งเรืองผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่  
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม ่
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข

• หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาญิชย์  ในหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น
       เดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• คณะกรรมการอำานวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

• หัวข้อ ทลายกำาแพงห้องเรียนด้วย Advanced@CMU วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  
จัดโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• หัวข้อ ทรัพย์ของแผ่นดิน  ในหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3  
วันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• UVic Pan-Asian Law Society Speaker series Event: International Labour Law in the time of COVID-19Topic: 
Right to move and protection of migrant workers in the time of COVID-19: perspective from ASEAN 
and EU วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 จัดโดย University of Victoria, Canada (Zoom webinar)

• Roundtable Discussion on International Law Teaching and Researching in ASEAN CountriesTRILA 
Vietnam workshop (online) organised by NUS Singapore, Ho chi minh city university of law and Vietnam 
national law university วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 จัดโดย university of law and Vietnam national law 
university

• ให้ความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 
ผ่าน Facebook Page English for Lawyers by Ajarn Nan

• วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรมจังหวัด และวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างตัวแบบ (Model) ขับเคลื่อน
การดำาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

• ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารกระบวนการยุติธรรม (สำานักงานกิจการยุติธรรม)

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

วิทยากร/ให้สัมภาษณ์

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

• กรรมการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
• ประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิเพื่อความเป็นธรรม

คณะกรรมการแก่องค์กร/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล (ต่อ)
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วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

ลำาดับ หน่วยงาน วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

1 บันทึกความร่วมมือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระหว่าง
1. องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ทา อำาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ จังหวัดเชียงใหม่
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. โครงการหลวงแม่ทาเหนือ
5. คณะทำางานการแก้ปัญหาที่ดินที่ทำากินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(ไม่ระบุวันสิ้นสุด)

2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อ
กรณีการจำาหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการระงับความเคลื่อนไหว
ทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง

1. สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. กรมการปกครอง 
3. จังหวัดเชียงใหม่
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.)

5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ไม่ระบุวันสิ้นสุด)

3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม (15 สถาบัน)
1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    
4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ                        
5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร                       
6. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                         
7. คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
9. สำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
10. สำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
11. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
12. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
13. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
14. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15.  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
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ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU)

ลำาดับ หน่วยงาน ประเทศ วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

1 The University of Law of Ho Chi Minh City (HCMC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552
(ไม่ระบุวันสิ้นสุด)

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

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 30 เมษายน พ.ศ. 2563-
29 เมษายน พ.ศ. 2568

3 School of Law, University of New England ออสเตรเลีย 17 มีนาคม พ.ศ. 2560-
16 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

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

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560-
11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

6 Faculty of Health and Social Studies, University of 
South Bohemia

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

7 Southwest University of Political Science and Law สาธารณรัฐประชาชนจีน 25 เมษายน พ.ศ. 2561-
24 เมษายน พ.ศ. 2566

8 Guangxi Institute of Economic and 
Political Studies on Southeast Asia

สาธารณรัฐประชาชนจีน 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561-
5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

9 สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(ต่ออายุ 3 ปีอัตโนมัติ)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564-
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

10 Law School, Zhongnan University of Economics 
and Law

สาธารณรัฐประชาชนจีน 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561-
27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

11 Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561-
29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

12 GUANGXI SIBEI LAW FIRM สาธารณรัฐประชาชนจีน 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562-
11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำาดับ หน่วยงาน วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

7 สำานักงานกิจการยุติธรรม 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 
8. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
9. สำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
10. สำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
11. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
12. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
13. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
14. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15.  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

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

8 สำานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) และ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ (ต่อ)
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ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (MOU) (ต่อ)

การดำาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ลำาดับ MOU กิจกรรม

ด้านบริการวิชาการ
1 POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA, BEJA

ประเทศโปรตุเกส 
• เผยแพร่คลิปบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ Portuguese alcoholic beverages 

market วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ช่องทาง Facebook ศูนย์บริการ
วิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ International 
Relations Law CMU ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Webinar series: 
Academics through Pandemic ของ Center of ASEAN Transnational 
Studies ภายใต้การกำากับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 

ด้านประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1 Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, 
Indonesia

เจรจาการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
ของคณะนิติศาสตร์  
ชื่องานประชุม “The 2nd Law CMU International Conference” Dynamic of 
Laws amidst the Crisis and its aftermath” วันที่ 8  ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำาดับ หน่วยงาน ประเทศ วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

13 Clooney Foundation for Justice สหรัฐอเมริกา 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564-
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563-
20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

18 BEIHAI ASIA INTERNATIONAL ARBITRATION 
CENTRE PTE LTD (BAIAC)   

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563-
27 ธันวาคม พ.ศ.2566

19 School of Law, University of Economics, HCMC 
(UEH)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564-
20 ธันวาคม พ.ศ. 2567
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ประชุมออนไลน์เพื่อเจรจาความร่วมมือร่วมกับ School of 
Law, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)

ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา The Hon. Associate 
Justice Rodney Randall จาก Supreme Court of 
Victoria, เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 

กิจกรรม Future cooperation opportunities: the 
first meeting with the representative from the 
Faculty of Law, Economics and Social Sciences, 
University of Tours 

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่ง
ทัง้สองสถาบนั รวมถึงเจรจาหารือถงึแนวทางความรว่มมอืทาง
วิชาการร่วมกันในอนาคต 

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสที่มาจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
“Law Studies and Career paths in Australia” ตลอดจนเจรจา
และหารือถึงแนวทางความรว่มมอืทางวชิาการรว่มกนัในอนาคต 

วนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผา่นระบบออนไลน ์(Zoom 
Meeting)เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการใน
อนาคตของทั้งสองสถาบัน 

ภาพกิจกรรม
วิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ
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พัฒนาหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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คณะนิติศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนา/อบรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านต่างๆ รายละเอียดดังนี้

ลำาดับ หัวข้อการอบรม/วันที่อบรม ผู้เข้าร่วม

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ 
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.ปีดิเทพ/ รศ.ดร.พรชัย /
ผศ.ดร.อุษณีย์ / อ.ดร.เชิญพร 

2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีก 
(Retail Digital Transformation)ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อ.ดร.พลอยแก้ว 

3 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Global Megatrend กับการเตรียมพร้อม
ของอุดมศึกษาไทย" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อ.ไพสิฐ 

4 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
IT Dinner Talk หัวข้อ “Digital Transformation” 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อ.ไพสิฐ 

5 รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางและเป้าหมายสำาคัญของการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศไทย ในระยะ 3-5 ปี และนโยบายการจัดสรรทุนของ กสว." 
วันที่ 4มีนาคม พ.ศ. 2564

อ.ไพสิฐ 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีก 
(Retail Digital Transformation) ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

อ.ดร.พลอยแก้ว 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ smart change management with OKRs in action 
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

อ.ไพสิฐ 

8 สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 เรื่อง “การจัดทำา
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที 13 (พ.ศ. 2566-2570)” 
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 

อ.ไพสิฐ 

9 เข้าร่วมสัมมนา Competition Law Stakeholder's Workshop on The ASEAN 
Competition Compliance Experience Survey-Study 
วันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ. 2564

อ.ดร.พลอยแก้ว 

10 โครงการจัดอบรมกฎหมายปกครองสำาหรับผู้บริหาร 
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.นัทมน / ผศ.ดร.คนึงนิจ / ผศ.ดร.ดรุณี / 
รศ.ดร.ทศพล / อ.ดร.นวพร / อ.ดร.วรุตม์ /
ผศ.ศักดิ์ชาย  / รศ.สมชาย  / ผศ.สุธาสินี 

11 โครงการอบรมแอพพลิเคชั่น Zoom และ Microsof Teams 
สำาหรับบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.นัทมน  / อ.ดร.เชิญพร / อ.ดร.ทศพร / 
อ.ดร.นวพร / ผศ.สุธาสินี 

12 อบรมกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 10 วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผศ. ดร.ปีดิเทพ 

13 เข้าร่วมงานสัมมนา "Responding to Scholars under Threat in Asia: 
Afghanistan and Beyond” วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

อ.ดร.พลอยแก้ว 

14 เสวนา“การเข้า(ไม่)ถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ:สิทธิทางสิ่งแวดล้อมที่ประชาชน
ต้องจ่ายเงินซื้อ”วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

อ.ดร.ทศพร 

15 เข้าร่วมงานเสวนา "Indigenous Sovereignty on Trial: Comparative Judicial 
History of Canada and Thailand" โครงการ Regulating Globalization in 
South and Southeast Asia ณ Centre for Asia Pacific Initiatives, 
University of Victoria วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อ.ดร.พลอยแก้ว 

16 โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 อ.ดร.เชิญพร 

การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
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การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ลำาดับ หัวข้อการอบรม/วันที่อบรม

หน่วยงานที่เข้าร่วม

งานบริหาร
ทั่วไป

งานการเงิน 
การคลังและ

พัสดุ

งานนโยบาย
และแผนฯ

งานบริการ
การศึกษาฯ

งานบริหาร
งานวิจัยฯ

1 การประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจำาปี 2564 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ✅ ✅

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

3 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำาหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน 
CMUFuture Skills Development หัวข้อ Critical &Creative Thinking 
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

✅ ✅ ✅ ✅ ✅

4 แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ✅ ✅

5 กิจกรรม "Visual & Design Thinking for Well-being" 
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ✅

6 การบรรยายพิเศษ -แนะนำาการสืบค้นข้อมูลกฎหมายออนไลน์จากฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ -การให้บริการสนับสนุนการวิจัยของสำานักหอสมุด มช. 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

✅

7 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำาหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน 
CMUFuture Skills Development หัวข้อ การฝึกปฏิบัติในรูปแบบ  
Group Coach วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

✅ ✅ ✅ ✅ ✅

8 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางและเป้าหมายสำาคัญของการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ ในระยะ 3-5 ปี และนโยบายการจัดสรรทุนของ กสว." 
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

✅

9 โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำาหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน 
CMUFuture Skills Development หัวข้อ ฝึกปฏิบัติในรูปแบบ 
Group Coach วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

✅ ✅ ✅ ✅ ✅

10 "สานสัมพันธ์งานพัฒนาหลักสูตร ประจำาปี 2564 ครั้งที่ 2" 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ✅

11 ประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา คร้ังท่ี 2 หัวข้อ ความเคล่ือนไหว
ของงานจิตวิทยาการปรึกษาร่วมสมัย วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ✅

12 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเริ่มจ่ายจริง ผ่านระบบเงินเดือน CMU 
Payroll วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ✅

13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ 
Fast Track Indexing” วันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ✅

14 อบรมการรายงานผลการดำาเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CMU-QA 
Curriculum)วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

✅ ✅

15 การอบรม เรื่อง “แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ Scopus” วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ✅

16 กิจกรรม “EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ✅ ✅

17 ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC) 
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

✅

18 เสวนา หัวข้อ "หัวใจนักจิตวิทยาการปรึกษาในสถานการณ์ COVID-19" 
อยู่กับโควิด 19 ด้วยจิตมั่นคง : แม้ข้างนอกจะหวั่นไหว ข้างในก็ยังอยู่ได้! 
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

✅

19 งานสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ✅

20 การประชุมวิชาการ อุดมศึกษาในโลกปรกติใหม่ สู่การร่วมสร้างอนาคต
ที่ยั่งยืน วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ✅

21 การอบรมแนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของสำานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ✅
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ลำาดับ หัวข้อการอบรม/วันที่อบรม

หน่วยงานที่เข้าร่วม

งานบริหาร
ทั่วไป

งานการเงิน 
การคลังและ

พัสดุ

งานนโยบาย
และแผนฯ

งานบริการ
การศึกษาฯ

งานบริหาร
งานวิจัยฯ

22 โครงการจัดอบรม เรื่อง วินัยและการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สายสนับสนุนวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

23 โครงการจัดอบรมกฎหมายปกครองสำาหรับผู้บริหาร  
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ✅

24 การอบรมมาตรฐานสื่อดิจิทัล วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ✅

25 โครงการอบรมแอพพลิเคชั่น Zoom วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

26 การอบรมการจัดการเอกสารดิจิทัล วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ✅

27 การอบรมการลงรายการ CMUDC กลุ่ม Digital Collections 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ✅

28 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงรายการเพื่อสร้างคอลเล็กชั่น
จดหมายเหตุและการใช้งานระบบ CMUDC Platform 
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

✅

29 การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM 
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ✅

30 การจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 
(พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ✅

31 การอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาของนักวิจัย วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ✅

32 การอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์"  วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ✅

33 การสัมมนาการสร้างความเข้าใจแนวทางการรายงานผลการดำาเนินงาน
ตามคำารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) 
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

✅

34 การอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
ในโครงการวิจัย สำานักงานการตรวจสอบภายใน 
วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2564

✅

35 ประชุม เรื่อง การสนับสนุนเชิงรุก เพื่อให้เกิดโครงการหมวด Outreach 
เกิด Socio-Economic Impact และเกิดผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
ที่สามารถนำาไปขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  
วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2564

✅

36 การอบรมการพัฒนาวารสารใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไป Scopus  
วันท่ี 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ✅

37 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทำาให้เรื่องออกแบบเป็นเรื่องง่ายๆ
ด้วย Canva” วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ✅

38 การอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการจัดทำาเอกสารด้านวิเทศสัมพันธ์  
(International Relations Document Supporting System: IRDSS)
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

✅

39 การอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม VSDC Video Editor 
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ✅

40 การฝึกอบรมการบริหารจัดการห้องสมุด สำานักหอสมุด 
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ✅

41 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดของห้องค้นคว้า 
คณะการสื่อสารมวลชน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ✅

42 ประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กลาง 
e-meeting วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ✅

43 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การทำาวิจัยจากงานประจำา (R2R)" 
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ✅

44 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล SciVal วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ✅
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการจัดอบรม เรื่อง วินัยและการการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ 

โครงการจัดอบรมกฎหมายปกครองสำาหรับผู้บริหาร

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายปฏิบัติการ มีความตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการพัฒนางานและเพื่อใช้เป็นแนวทาง และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการดำาเนิน
การทางวินัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง

วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความตระหนักถึงความสำาคัญของ
การพัฒนาผลงานทางวิชาการและความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และข้ันตอนการส่งงานเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการและ
เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น

วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้อำานาจของผู้บริหารและเพื่อให้ ผู้ เ ข้าอบรมสามารถนำา 
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
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โครงการอบรมแอพพลิเคชั่น Zoom
 สำาหรับบุคคลากรสายสนับสนุน

โครงการอบรมแอพพลิเคชั่น Zoom และ Microsoft 
Teamsสำาหรับบุคลากรสายวิชาการ 

วนัที ่23 มิถนุายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถปุระสงคเ์พือ่
พฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านแอพพลเิคชัน่ 
Zoom และเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำางาน

วนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2564  โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน
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โครงการทำาบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธ
ทั้งหลาย   เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความสามัคคี และเพื่อ
ให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำาเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น  
การทำาบุญตักบาตร หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำาฝน 
รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมละเว้นอบายมุข 
และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา ตลอดเวลาเข้าพรรษา

โครงการทัศนศึกษาศิลปะและการทำางานพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประจำาปีการศึกษา 2563)

โครงการทำาบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์  

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามประเด็น ต้ังคำาถาม และแลกเปล่ียนกับผู้ให้ข้อมูลได้และ
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการซื้อขายงานศิลปะและกระบวนการทำางานในพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยมจังหวัดเชียงใหม ่

วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุ รักษ์และจรรโลงวัฒนธรรมอันงามในการจัดกิจกรรมทำาบุญ
คณะนิติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำานึกของบุคลากร นักศึกษา ให้มีความรักและผูกพันต่อคณะนิติศาสตร์ 
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจแก่บุคลากรในการ 
ปฏิบัติงาน
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ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม

Preservation of cultural heritage and environment protection

การบูรณาการกับการเรียนการสอน

กิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  
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โครงการทำาบุญคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำาลังใจแก่บุคลากร  

โครงการ Big Cleaning Day  

โครงการทำาบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564  

โครงการเพิ่มพื่นที่สีเขียวและพัฒนาสวนไม้ประดับ  

วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงวัฒนธรรมอันงามในการจัดกิจกรรมทำาบุญคณะนิติศาสตร์ 
เพือ่ปลกูฝงัคณุธรรม จรยิธรรม และจติสำานกึของบคุลากรใหม้คีวามรกัและผกูพนัตอ่คณะนติศิาสตร ์ เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืและให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

วนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอื รว่มใจ และสมัพนัธภาพอนัดใีหแ้กบ่คุลากร เพือ่ปลกูจติสำานึก
ของบุคลากรในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบ ต่อการปฏิบัติงาน  และ เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ สิ่งของ เอกสาร และทำาความสะอาดบริเวณรอบ
อาคารเรียนและบริหาร  คณะนิติศาสตร์

วันท่ี 30  ตุลาคม  2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจในการร่วมทำาบุญ 
ทอดกฐินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในคณะนิติศาสตร์เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณรอบอาคารเรยีนและบรหิารคณะนติศิาสตร ์  
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างให้ใช้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อเพิ่มความร่มรื่น
ภายในบริเวณคณะนิติศาสตร์ให้น่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น
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รางวัลและได้รับการยอมรับ
Reward & Credentials

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ 

นายภาษิต นัตถรักษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  รหัส 632010100

ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ 
ประจำาปงีบประมาณ 2565 ระดบัด ี(สาขานติศิาสตร)์ 
จากผลงานวิจัยเร่ือง “สภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุน
สิทธิ์ ในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกใน
ประ เด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ แล ะสิ่ งแวดล้อม  
“(The Problems and Prospects on Supporting the 
Right to Association in Cyberspace for Expression 
in the Issues of Natural Resource and Environment)”

 รางวลั เยาวชนตน้แบบ สาขาอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม ไทย ประจำาปี 2564 
ภายใต้โครงการคนเก่ง คนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์
พัฒนาสังคม โดยสภาองค์กรสร้างสรรค์พัฒนา
สังคมร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ
 รางวลั สุดยอดเยาวชนตน้แบบแห่งปดีีเด่น 
ประจำาปี 2564 
ภายใต้โครงการคนเก่ง คนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์
พัฒนาสังคม โดยสภาองค์กรสร้างสรรค์พัฒนา
สังคมร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ
 รางวลัเชิดชเูกยีรตเิยาวชนตน้แบบ “สาขา
ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี” 
โดยชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย
 รางวัลสุวรรณหงษ์ทองคำา ด้านอนุรักษ์
มรดกวฒันธรรมไทย “สาขาผูท้ำาคณุประโยชน ์ดา้น
วัฒนธรรมต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ”
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