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1. ส่วนน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นคณะล าดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมจัดการเรียนการสอนใน
ฐานะของสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็น
วิชาเอกส าหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นวิชาบังคับพื้นฐาน วิชาโท และวิชาเลือกส าหรับนักศึกษา
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาในปี 2535 ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ในปี 2547 
ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในปี 2564 ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 การเปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะนิติศาสตร์ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก 
คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์มีความจ าเป็นจะต้องท างานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรในทุกๆ ปี ดังนั้นเพื่อให้การก าหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยของคณะ
นิติศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมโครงการวิจัยของคณะ
นิติศาสตรใ์นช่วง 10 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2554 – 2563  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 (1) เพื่อทราบถึงภาพรวมโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร ์

 (2) เพือ่เป็นข้อมลูพื้นฐานประกอบการก าหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ 

1.3 ขอบเขตการวิเคราะห์ 
 การศึกษาวิเคราะห์ครั ้งที ่  เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปี 2554 – 2563 จ านวน 83 โครงการ 

1.4 นิยามศัพท์ 

โครงการวิจัย  

 หมายถึง  โครงการวิจัยทีบุ่คลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปี 2554 – 2563  

ปี   

 หมายถึง  ปีงบประมาณ 

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 

 หมายถึง  ทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรโดนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยงบประมาณเงิน 
   แผ่นดินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรจากงบประมาณประจ าปีของส านักงานการวิจัย 
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   แห่งชาติ (วช) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายไดค้ณะ  
   นิติศาสตร์ 

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ 

 หมายถึง  ทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่ทุนในประเทศอื่นๆ ที่นอกเหลือจากงบประมาณแผ่นดิน 
   งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเอกชน เช่น จากแหล่งทุนส านักงาน 
   คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.). ส านักงาน 
   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันพระปกเกลา้ เป็นต้น  

นักวิจัย 

 หมายถึง  หัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยหลักของโครงการ 

1.5 วิธีการศึกษาวิเคราะห์ 
 (1) ประชากรเป้าหมาย คือ โครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ ที่ด าเนินการในปี 2554 – 2563 
จ านวน 83 โครงการ  
 (2 )  การเก ็บข ้อม ูล ค ือ เก ็บ รวบรวมข ้อม ูลท ุต ิยภ ูม ิจากฐานข ้อม ูลว ิจ ัย ( MIS)  ของ
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และของคณะนิติศาสตร์  

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 (1) ท าให้ทราบภาพรวมโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์  
 (2) สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปสนับสนุนนโยบายและการวางแผนพัฒนางานวิจัยของคณะ
นิติศาสตร์ต่อไป 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผลการวิเคราะห์ครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมโครงการวิจัย ของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปี 2554-2563 โดยการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและสนับสนุนระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระบบ MIS) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย  
  

 ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554 – 2564 จ าแนกตามสถานภาพของนักวิจัยและสังกัดของหัวหน้าโครงการ 
 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

สถานภาพของนักวิจัย   
 เป็นหัวหน้าโครงการ 80 96.39 
 เป็นผู้ร่วมวิจัย 3 3.61 
   
สังกัดของหัวหน้าโครงการ    
 สังกัดคณะนิติศาสตร ์ 80 96.39 
 สังกัดหน่วยงานภายนอกคณะนิติศาสตร์ 3 3.61 
   
 จากตารางที่ 1 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปี 
2554-2563 จ านวน 83 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่นักวิจัยมีสถานภาพเป็นหัวหน้าโครงการ
จ านวน 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.39 และมีเพียง จ านวน 3 โครงการ ที่นักวิจัยมีสถานภาพเปน็ผู้
ร ่วมวิจัย คิดเป็นร้อยละ 3.61 โดยหัวหน้าโครงการจ านวน 80 โครงการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 96.39 และมีโครงการเพียงจ านวนน้อยที่ห้วหน้าโครงการ
สังกัดหน่วยงานภายนอกคณะนิติศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.61 
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 ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินการวิจัย  

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการน้อยกว่า 1 ปี 32 38.55 
โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 31 37.35 
โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการ 1-3 ปี 20 24.10 
โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปีขึ้นไป  0 0 
   
 จากตารางที่ 2 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปี 
2554-2563 จ านวน 83 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 
32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.55 รองลงมาเป็นโครงการที่ที่มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี จ านวน 31 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.35 และมีโครงการจ านวน 20 โครงการ ที่มีระยะเวลาด าเนินการ 1-3 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 24.10 และไม่พบว่ามีโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี ขึ้นไป  

 

 
 ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามงบประมาณรวมต่อโครงการที่ได้รับ   

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

ไม่เกิน 100,000 บาท 24 28.92 
100,001 - 500,000 บาท 18 21.69 
500,001 - 1,000,000 บาท 20 24.10 
1,000,001 - 1,500,000 บาท 10 12.05 
1,500,001 - 2,000,000 บาท 3 3.61 
2,000,001 - 2,500,000 บาท 1 1.20 
2,500,001 - 3,000,000 บาท 3 3.61 
3,000,001  บาท ขึ้นไป 4 4.82 
ไม่มีงบประมาณ 0 0 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปี 
2554-2563 จ านวน 83 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณรวมต่อโครงการไม่เกิน 
100,000 บาท จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.92 รองลงมา ได้รับงบประมาณรวมต่อโครงการ
ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.10 ล าดับถัดมา ได้รับ
งบประมาณรวมต่อโครงการระหว่าง 100,001-500,000 บาท จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
21.69 และพบว่ามีโครงการได้รับงบประมาณรวมต่อโครงการระหว่าง 1,000,001 - 1,500,000 บาท 
จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.05 นอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
เกินกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป มีจ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.82  

 
 

 ตารางที่ 4 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามลกัษณะของแหล่งทุน   

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 62 74.70 
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 21 25.30 
แหล่งทุนส่วนตัว 0 0.00 
   
 จากตารางที่ 4 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปี 
2554-2563 จ านวน 83 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.70 นอกนั้นเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.30 และไม่พบว่ามีโครงการที่ใช้
งบประมาณจากแหล่งทุนส่วนตัว  
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 ตารางที่ 5 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับจากแหลง่ทุนภายนอก จ าแนก
ตามประเภทของแหล่งทุน 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(62) 

ร้อยละ 
(100) 

แหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย   
 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 0 0.00 
 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ 53 85.48 
 ทุนวิจัยเอกชน 4 6.45 
 ทุนวิจัยต่างประเทศ 5 8.06 
   
 จากตารางที่ 5 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนวิจัย
จากภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 62 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการจากแหล่งทุนวิจัยอื่นในประเทศ 
เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันพระปกเกล้า 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น จ านวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.48 รองลงมาเป็นโครงการ
ที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 และเป็นโครงการที่ได้รับทุนวิจัย
เอกชนจ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45  และไม่พบว่ามีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน  

 

 
 ตารางที่ 6 จ านวนร้อยละงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกตาม
ประเภทของแหล่งทุน 

  หน่วย: บาท 

ข้อมูล 
จ านวน 

(69,539,354) 
ร้อยละ 
(100) 

แหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย   
 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 0 0.00 
 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ 63,750,114.00 91.97 
 ทุนวิจัยเอกชน  606,100.00 0.87 
 ทุนวิจัยต่างประเทศ  5,183,140.00 7.45 
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 จากตารางที่ 6 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนวิจัย
จากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 62 โครงการ มีงบประมาณรวม จ านวน 69,539,354 บาท ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ จ านวน 63,750,114 บาท คิดเป็นร้อยละ 
91.97 รองลงมาเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากทุนวิจัยต่างประเทศ เช่น UNHCR, UNICEF 
Friedrich-Ebert-Stiftung เป็นต้น จ านวน 5,183,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.45 และโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากทุนวิจัยเอกชน เช่น มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร เป็นต้น 
จ านวน 606,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 

 
 

 ตารางที่ 7 จ านวนร้อยละของโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่ได้รับ
อนุมัติจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ จ าแนกตามแหล่งทุนวิจัย 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(53) 

ร้อยละ 
(100) 

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ   
 กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ  1 1.89 
 กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 1 1.89 
 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1 1.89 
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1 1.89 
 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1.89 
 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 1 1.89 
 สถาบันพระปกเกล้า 4 7.55 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1 1.89 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1 1.89 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 7 13.21 
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 2 3.77 
 ส านักงานกิจการยุติธรรม 1 1.89 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 3.77 
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 2 3.77 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดล าพูน 1 1.89 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน 3 5.66 
 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 1 1.89 
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 ตารางที่ 7 จ านวนร้อยละของโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่ได้รับ
อนุมัติจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ จ าแนกตามแหล่งทุนวิจัย 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(53) 

ร้อยละ 
(100) 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (เดิมชื่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

17 32.08 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 1.89 
 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

1 1.89 

 ส านักงานศาลรัฐธรรมนญู 3 5.66 
   
 จากตารางที่ 7 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับอนุมัติจาก
แหล่งทุนอื่นในประเทศ จ านวน 53 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (เดิมชื่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) จ านวน 17 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.08 รองลงมาเป็นโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.21  ถัดมาเป็นโครงการที่ได้รับ
ทุนจากแหล่งทุนสถาบันพระปกเกล้า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ จ านวน 4 โครงการ 3 โครงการ และ 3 โครงการ ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 7.55 5.66 
และ 5.66 ตามล าดับ  

 
 

 ตารางที่ 8 จ านวนร้อยละของงบประมาณโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ได้รับอนุมัติจากแหล่งทุนอ่ืนในประเทศ จ าแนกตามแหล่งทุนวิจัย 

  หน่วย: บาท 

ข้อมูล 
จ านวน 

(63,750,114) 
ร้อยละ 
(100) 

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ   
 กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ  350,000 0.55 
 กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 2,000,000 3.14 
 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1,000,000 1.57 
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 190,000 0.30 



10 
 
 ตารางที่ 8 จ านวนร้อยละของงบประมาณโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ได้รับอนุมัติจากแหล่งทุนอ่ืนในประเทศ จ าแนกตามแหล่งทุนวิจัย 

  หน่วย: บาท 

ข้อมูล 
จ านวน 

(63,750,114) 
ร้อยละ 
(100) 

 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 60,000 0.09 
 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 1,215,000 1.91 
 สถาบันพระปกเกล้า 630,000 0.99 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1,402,500 2.20 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 999,862 1.57 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 14,109,760 22.13 
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 1,656,000 2.60 
 ส านักงานกิจการยุติธรรม 30,000 0.05 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2,000,000 3.14 
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 1,791,300 2.81 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดล าพูน 1,000,000 1.57 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน 10,980,200 17.22 
 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 900,000 1.41 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (เดิมชื่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) 

20,178,492 31.65 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 300,000 0.47 
 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

176,000 0.28 

 ส านักงานศาลรัฐธรรมนญู 2,781,000 4.36 
  
 จากตารางที ่ 8 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที ่ได้รับ
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นในประเทศ จ านวน 53 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (เดิมชื่อ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย) จ านวน 20,178,492.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.65 รองลงมา เป็นโครงการที่
ได้รับงบประมาณจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 14,109,760.- บาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.13 ถัดมาเป็นโครงการที่ได้รับงบประเมาณจากแหล่งทุนส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน จ านวน 10,980,200.- บาท คิดเป็นร้อยละ 17.22  
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 ตารางที่ 9 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับจากแหลง่ทุนภายใน จ าแนก
ตามประเภทของแหล่งทุน 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(21) 

ร้อยละ 
(100) 

แหล่งทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย   
 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 1 4.76 
 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 23.81 
 ทุนวิจัยเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ 15 71.43 
   
 จากตารางที่ 9 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 21 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณรวม
จากทุนวิจัยเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาเป็น
โครงการที่ได้รับงบประมาณรวมจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 23.81 และพบว่าได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพียง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
4.76   

 

 
 ตารางที่ 10 จ านวนร้อยละของงบประมาณรวมโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับจากแหล่ง
ทุนภายในมหาวิทยาลัย จ าแนกตามประเภทของทุน  

  หน่วย: บาท 

ข้อมูล 
จ านวน 

(1,950,200) 
ร้อยละ 
(100) 

แหล่งทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย   
 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 300,000 15.38 
 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 950,000 48.71 
 ทุนวิจัยเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ 700,200 35.90 
   
 จากตารางที่ 10 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนวิจัย
จากภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 21 โครงการ งบประมาณรวม จ านวน 1,950,200 บาท ส่วนใหญ่เป็น
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 950,000 
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บาท คิดเป็นร้อยละ 48.71 รองลงมาเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากทุนเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ 
จ านวน 700,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.90 และสุดท้ายเป็นโครงการที่ได้รับทุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.38  

 
 

 ตารางที่ 11 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามลกัษณะของโครงการ  

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

โครงการเดี่ยว 83 100 
ชุดโครงการ 0 0.00 
   
 จากตารางที่ 11 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ านวน 83 
โครงการ ทั้งหมดเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการเดี่ยว จ านวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
และไม่พบว่ามีโครงการที่มีลักษณะเป็นชุดโครงการ   

 
 

 ตารางที่ 12 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ   

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ 7 8.43 
ด าเนินการวิจัยสิ้นสุด 66 79.52 
อยู่ระหว่างการขยายเวลาด าเนินการ 5 6.02 
อนุมัติด าเนินโครงการแล้ว แต่ภายหลังยกเลิกโครงการ 5 6.02 
   
 จากตารางที่ 12 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 83 
โครงการ ส่วนใหญ่ด าเนินการวิจัยสิ้นสุดโครงการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
79.52 รองลงมาเป็นโครงการที่ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.43 
และพบว่าอยู่ในระหว่างการขยายระยะเวลาด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.02 และ
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พบว่ามีโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการแล้ว แต่ภายหลังยกเลิกโครงการ จ านวน 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.02 

 
 

 ตารางที่ 13 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามรางวัลผลงานวิจัยที่โครงการได้รับ    

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

โครงการที่ไม่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย 81 97.59 
โครงการที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย 2 2.41 
   
โครงการวิจัยที่ได้รับรางวัล (2) (100) 
 ระดับชาติ 2 100.00 
 ระดับนานาชาต ิ 0 0.00 
   
 จากตารางที่ 13 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ านวน 83 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย จ านวน 81 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.59 และมีโครงการวิจัยเพียงส่วนน้อยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย จ านวน 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.41 โดยเป็นรางวัลระดับชาติ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
และไม่พบว่าได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย  
 
 ตารางที่ 14 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามเพศ   

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

ชาย 61 73.49 
หญิง 22 26.51 
   
 จากตารางที่ 14 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 83 
โครงการ ส่วนใหญ่นักวิจัยเป็นเพศชาย จ านวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.49 และเป็นเพศหญิง  
จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.51  

 
 

 ตารางที่ 15 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

ปริญญาเอก 33 39.76 
ปริญญาโท 43 51.81 
ปริญญาตร ี 7 8.43 
   
 จากตารางที่ 15 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 83 
โครงการ นักวิจัยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 43 โครงการ คิดเป็น 51.81 
รองลงมานักวิจัยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.76 และมี
เพียง 7 โครงการ ที่นักวิจัยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.43   

 
 

 ตารางที่ 16 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 



15 
 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

ศาสตราจารย ์ 0 0.00 
รองศาสตรจารย์ 15 18.07 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 25 30.12 
อาจารย ์ 39 46.99 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 4 4.82 
   
 จากตารางที่ 16 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 83 
โครงการ ส่วนใหญ่นักวิจัยมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์มากที่สุด จ านวน 39 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 46.99 รองลงมานักวิจัยมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 25 โครงการ และ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.12 และ 18.07 ตามล าดับ และพบว่ามี
นักวิจัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.82  

 

 
 ตารางที่ 17 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามช่วงอายุของนักวิจัย 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

ไม่เกิน 35 ปี 4 4.82 
36 - 40 ปี 28 33.73 
41 - 45 ปี 1 1.20 
46 - 50 ปี 3 3.61 
51 - 55 ปี 25 30.12 
56 - 60 ปี 22 26.51 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 83 
โครงการ นักวิจัยมีช่วงอายุที ่ค่อนข้างกระจาย ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 36 -40 ปี จ านวน 28 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.73 รองลงมานักวิจัยมีช่วงอายุ 51 -55 ปี และ 56-60 ปี จ านวน 25 
โครงการ และ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.12 และ 26.51 ตามล าดับ  
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 ตารางที่ 18 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามการมีนักวิจัยร่วมโครงการ  

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(83) 

ร้อยละ 
(100) 

โครงการไม่มีนักวิจัยร่วมโครงการ 40 48.19 
โครงการที่มีนักวิจัยร่วมโครงการ 43 51.81 
 
 จากตารางที่ 18 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 83 
โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีนักวิจัยร่วมโครงการ จ านวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.81 
และโครงการที่ไม่มีนักวิจัยร่วมโครงการจ านวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.19  

 
 

 ตารางที่ 19 จ านวนร้อยละโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 จ าแนกตามการมีนักวิจัยร่วมโครงการ  

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(43) 

ร้อยละ 
(100) 

คณะนิติศาสตร ์ 27 62.79 
นอกคณะ ภายในประเทศ 13 30.23 
ต่างประเทศ 3 6.98 
 
 จากตารางที่ 19 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีนักวิจัยร่วม
โครงการมีจ านวน 43 โครงการ ซึ่งนักวิจัยร่วมส่วนใหญ่สังกัดคณะนิติศาสตร์ จ านวน 27 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 62.79 รองลงมา นักวิจัยร่วมสังกัดหน่วยงานภายนอกคณะ ภายในประเทศ จ านวน 13 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.23 และพบว่ามีนักวิจัยร่วมสังกัดหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 3 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.98   

 
 



17 
 
 ตารางที่ 20 จ านวนร้อยละโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการ
ในปี 2554 – 2564 โดยเฉพาะส่วนที่สถานภาพของนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ จ าแนกตามรายชื่อ
นักวิจัย 
 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(80) 

ร้อยละ 
(100) 

คนึงนิจ ขาวแสง 2 2.5 
จักรภพ ศิริภากรกาญจน์ 1 1.25 
ชญามณี พิริยะวณิชย ์ 2 2.5 
ชาตรี เรืองเดชณรงค ์ 6 7.5 
ฐิติมา อัครจินดา 1 1.25 
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 7 8.75 
ทศพล  ทรรศนกุลพันธ ์ 9 11.25 
ทินกฤต นุตวงษ ์ 1 1.25 
ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล 1 1.25 
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 1 1.25 
นัทมน คงเจริญ 1 1.25 
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร 1 1.25 
ปวริศร เลิศธรรมเทว ี 3 3.75 
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง 5 6.25 
พรชัย วิสุทธิศักดิ ์ 4 5 
พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน ์ 1 1.25 
พลอยแก้ว โปราณานนท 2 2.5 
ไพสิฐ พาณิชย์กุล 11 13.75 
วรุฒม์ ทรงสุจริตกุล 1 1.25 
ศักดิ์ชาย จินะวงค ์ 1 1.25 
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ 1 1.25 
สมชาย ปรีชาศิลปกุล 11 13.75 
สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล 1 1.25 
สุธีรา ช่อประดิษฐ 1 1.25 
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 ตารางที่ 20 จ านวนร้อยละโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการ
ในปี 2554 – 2564 โดยเฉพาะส่วนที่สถานภาพของนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ จ าแนกตามรายชื่อ
นักวิจัย 
 

  หน่วย: โครงการ 

ข้อมูล 
จ านวน 
(80) 

ร้อยละ 
(100) 

อเล็กซานเดอร ์ซือตอฟ  3 3.75 
อัมพวรรณ ปัญญารักษา 1 1.25 
อุษณีย ์เอมศิรานันท์ 1 1.25 
  
 จากตารางที่ 20 พบว่าโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด าเนินการใน
ปี 2554-2563 โดยเฉพาะส่วนที่สถานภาพของนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ จ านวน 80 โครงการ 
นักวิจัยที่มีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ ไพสิฐ พาณิชย์กุล กับ สมชาย ปรีชาศิลปกุล โดยมีโครงการวิจัย
คนละ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.75 รองลงมา คือ ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ มีโครงการวิจัยจ านวน 
9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.25 ถัดมาคือ ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ชาตรี เรืองเดชณรงค์ และปีดิเทพ 
อยู่ยืนยง มีโครงการวิจัยจ านวน 7 โครงการ 6 โครงการ และ 5 โครงการ ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ  
8.75 7.5 และ 6.25 ตามล าดับ นอกนั้น มีโครงการวิจัยคนละ 1-3 โครงการ  

 
 

 
 ตารางที่ 21 จ านวนร้อยละงบประมาณโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
ด าเนินการในปี 2554 – 2564 จ าแนกตามรายช่ือนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ 

  หน่วย: บาท 

ข้อมูล 
จ านวน 

(69,999,554) 
ร้อยละ 
(100) 

คนึงนิจ ขาวแสง 606,000 0.87 
จักรภพ ศิริภากรกาญจน์ 50,000 0.07 
ชญามณี พิริยะวณิชย ์ 500,000 0.71 
ชาตรี เรืองเดชณรงค ์ 13,380,062 19.11 
ฐิติมา อัครจินดา 5,000 0.01 
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 9,350,012 13.36 
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 ตารางที่ 21 จ านวนร้อยละงบประมาณโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
ด าเนินการในปี 2554 – 2564 จ าแนกตามรายช่ือนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ 

  หน่วย: บาท 

ข้อมูล 
จ านวน 

(69,999,554) 
ร้อยละ 
(100) 

ทศพล  ทรรศนกุลพันธ ์ 3,654,500 5.22 
ทินกฤต นุตวงษ ์ 50,000 0.07 
ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล 45,200 0.06 
นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 50,000 0.07 
นัทมน คงเจริญ 350,000 0.50 
บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร 979,000 1.40 
ปวริศร เลิศธรรมเทว ี 1,950,000 2.79 
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง 693,000 0.99 
พรชัย วิสุทธิศักด์ิ 3,527,600 5.04 
พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน ์ 300,000 0.43 
พลอยแก้ว โปราณานนท 800,000 1.14 
ไพสิฐ พาณิชย์กุล 23,204,500 33.15 
วรุฒม์ ทรงสุจริตกุล 50,000 0.07 
ศักดิ์ชาย จินะวงค ์ 900,000 1.29 
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ 78,100 0.11 
สมชาย ปรีชาศิลปกุล 7,726,580 11.04 
สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล 50,000 0.07 
สุธีรา ช่อประดิษฐ 50,000 0.07 
อเล็กซานเดอร ์ซือตอฟ  600,000 0.86 
อัมพวรรณ ปัญญารักษา 50,000 0.07 
อุษณีย ์เอมศิรานันท์ 1,000,000 1.43 
  
 จากตารางที่ 21 พบว่างบประมาณโครงการวิจัยของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
ด าเนินการในปี 2554-2563 มีจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 69,999,554.- บาท ผู้ที่ได้รับงบประมาณ
โครงการวิจัยมากที่สุดคือ ไพสิฐ พาณิชย์กุล มีจ านวนงบประมาณ 23,204,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
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 ตารางที่ 21 จ านวนร้อยละงบประมาณโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
ด าเนินการในปี 2554 – 2564 จ าแนกตามรายช่ือนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ 

  หน่วย: บาท 

ข้อมูล 
จ านวน 

(69,999,554) 
ร้อยละ 
(100) 

33.15 รองลงมา คือ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ มีจ านวนงบประมาณ 13,380,062.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.11 ถัดมาคือ ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล สมชาย ปรีชาศิลปกุล และทศพล ทรรศนกุลพันธ์ มีจ านวน
งบประมาณ 9,350,012.- บาท 7,726,580.- บาท และ 3,654,500.- บาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 
13.36 11.04 และ 5.22 ตามล าดับ  

 


