ทำเนียบกำรบรรยำย
สำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
ลำดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ประวัติกำรศึกษำ

ตำแหน่ง

ภำพถ่ำย

วัน/เวลำบรรยำย

1.

ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์

ปริญญำเอก
อำจำรย์ประจำคณะสังคมศำสตร์
- Ph.D., Sociology University มหำวิทยำลัยมหิดล
of Kentucky
ปริญญำโท
- M.P.A., Public
Administration Kentucky
State University
ปริญญำตรี
- B.A., Humanities Kasetsart
University

12 พ.ค. 57

2.

ดร.วริพัสย์ เจียมปัญญำรัช

ปริญญำเอก
อำจำรย์ประจำสำนักวิชำทรัพยำกร
- Ph.D., Agricultural
กำรเกษตร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Economics University of
Kentucky, Lexington, KY,
USA
ปริญญำโท
- M.S., Physical Science
(Chemistry) Marshall
University, Huntington, WV,
USA
- M.S., Environmental
Science Marshall University,
Huntington, WV, USA
- M.S., Economics University
of Kentucky, Lexington, KY,
USA
ปริญญำตรี
- วท.บ.(เคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกำศนียบัตร
Certificate in Environmental
Services University of
Kentucky, Lexington, KY,
USA

12 พ.ค. 57

3.

อ.รวินท์ ลีละพัฒนะ

ปริญญำโท
LL.M. University of Bristol,
the United Kingdom
ปริญญำตรี
- นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม
อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกำศนียบัตร
สานักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภา
ทนายความ

อำจำรย์ประจำคณะนิติศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

12 พ.ค. 57
28 ส.ค. 57

4.

ผศ.ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตกุล

ปริญญำโทและปริญญำเอก
- ด้านกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัย Georg-AugustUniversitael zu Goettinger
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
ปริญญำตรี
- คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองอธิกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
กำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

13 มิ.ย. 57

5.

รศ.ดร.เจษฏ์ โทณวณิก

ปริญญำเอก
- Doctor of the Science of
Law (JSD)
จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ต
สหรัฐอเมริกา
ปริญญำโท
- Master of the Science of
Law (JSM)
ปริญญำตรี
- คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณบดีคณะนิติศำสตร์ ปรีดี พนม
ยงค์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต

13 มิ.ย. 57

6.

อำจำรย์วทัญญู มุ่งหมำย

ปริญญำโท
- นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การสื่อสารการท่องเที่ยวและ
บันเทิง Master of
Communication Arts
(Tourism and
Entertainment) M.A (Tourism
and Entertainment)
มหาวิทยาลัยเกริก รุ่นที่ 2
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การเมืองการปกครองสาหรับนัก

- ประชำสัมพันธ์และอำจำรย์ประจำ
สำขำวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ คณะนิเทศศำสตร์
มหำวิทยำลัย ศรีปทุม บำงเขน
- อำจำรย์พิเศษคณะนิเทศศำสตร์
ภำคสมทบ มหำวิทยำลัยเกริก
(สำหรับนักศึกษำ สำขำสื่อสำร
กำรเมืองบูรณำกำร, โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ และ สำขำ
กำรตลำด) และรำชภัฎ บ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

13 ก.ย. 57

บริหาร รุ่นที่ 14 (Master of
Arts Program in Politics and
Government for Executives)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MPE
14
ปริญญำตรี
- ศิลปะศาสตร์บัณฑิต
(รัฐศาสตร์) B.A. ( POLITICAL
SCIENCE ) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาการปกครอง
ภาคพิเศษ รุ่น 5

- วิชำกำรพัฒนำบุคลิกภำพผู้นำ
และนักประชำสัมพันธ์ , วิชำผู้
ประกำศและพิธีกร ,วิชำกำรผลิตรำย
วิทยุและโทรทัศน์ , วิชำกำรจัดกำร
วิทยุและโทรทัศน์ , กำรเขียนบท
วิทยุและโทรทัศน์, วิชำทฤษฎี
เบื้องต้นทำงนิเทศศำสตร์ , วิชำ กำร
ขำยตรง , หลักกำรใช้ภำษำไทยใน
กำรสื่อสำร , วิชำหลักกำรสื่อสำร
ท่องเที่ยวและบันเทิง , หลักกำรวำง
กลยุทธ์กำรท่องเที่ยวท้องถิ่น .ควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรและกำรสื่อ
สื่อสำรทำงกำรเมือง . กฎหมำย
จริยธรรมสำหรับนักกำรเมือง ,
กำรตลำดทำงกำรเมือง ,ควำมคิด
สร้ำงสรรค์เพื่อกำรท่องเที่ยวและ
บันเทิง , วิชำมนุษย์สัมพันธ์และ
บุคลิกภำพ (Human Relations
and Personality) , วิชำกำร
วิเครำะห์ผู้รับสำรวิทยุกระจำยเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ , วิชำสัมมนำวิทยุโทรทัศน์
- ประธำนกรรมกำรบริหำร สถำบัน
พัฒนำบุคลิกภำพและบุคลิกกำรเดิน
แบบ Models Academy
- ประธำนกรรมกำรบริหำรบริษัท
สตำร์ อีส บอร์น จำกัด ให้บริกำร
ทำงด้ำนสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์
ครบวงจร สำนักพิมพ์ Nine Stars
- อำจำรย์พิเศษ ม.มหิดลอินเตอร์
ภำควิชำศิลปกรรมประยุกต์ และ
สื่อสำรมวลชน
- อำจำรย์พิเศษ กฎหมำยจริยธรรม
สื่อมวลชน มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ต้อนรับกำร
เปิดเรียนมำตำฐำนอำเซี่ยน

7.

นำยไชยวัฒน์ ใจกล้ำ

ปริญญำตรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
ไฟฟ้า มทล.เชียงราย
ปริญญำโท
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
การสื่อสารการท่องเที่ยวและ
บันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก

- วิศวกรดูแลส่วนนิวเมติกส์และ
ไฟฟ้ำ บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนีย
ริง
- ประสำนงำนครีเอทีฟ ผู้ช่วย
วิทยำกร บริษัทสตำร์อิทบอร์น
อำจำรย์วทัญญู มุ่งหมำย

8.

พ.ต.ต.กุลชำติ ศักดิโยธินธำดำ

9.

นำยจีรศักดิ์ ดำรงโชคชัยกุล

10.

นำยปรัชญำ อึ้งตระกูล

ปริญญำตรี
สำรวัตรป้องกันปรำบปรำม สภ.เมือง
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
เชียงรำย
(ตร.) เกียรตินิยมอันดับ 2
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
- นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญำโท
- นิติศาสตร์มหาบัญฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญำตรี
ทนำยควำม
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายประกำศนียบัตร
- เนติบัณฑิตไทย สานักฝึกอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา สมัยที่ 61 ในลำดับที่ 19
- หลักสูตรวิชาว่าความ สานัก
ฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
รุ่น 32
ปริญญำโท
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อัยกำรประจำกอง สำนักงำนอัยกำร
จังหวัดเทิง

13 ก.ย. 57

14 ก.ย. 57

14 ก.ย. 57

14 ก.ย. 57

11.

นำงชลิตำ ศรีสง่ำ เพชรนิล

ผู้พิพำกษำศำลจังหวัดเชียงรำย

14 ก.ย. 57

12.

คุณกนกสิน มิ่งเชื้อ

นิติกร ประจำสำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงรำย

28 มิ.ย. 58

13.

คุณถวัลย์ รุยำพร

- อดีตกรรมกำรสภำทนำยควำมและ
อดีตผู้บรรยำยวิชำว่ำควำมแห่งสภำ
ทนำยควำม
- ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงำนของรัฐ
- อำจำรย์พิเศษในมหำวิทยำลัย

29 มิ.ย. 58

14.

คุณทรงศักดิ์ ทรงสิทธิสิริ

- อดีตประธำนหลักสูตรนิติศำสตร
บัณฑิต
- ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
- ปัจจุบันผู้พิพำกษำสมทบศำลคดี
เด็กและเยำวชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
- อำจำรย์พิเศษในมหำวิทยำลัย

29 มิ.ย. 58

15.

ร้อยตำรวจเอกบรรชร เกตุเทียน

รอง สว.จร. สภ.เมืองเชียงรำย

3 ส.ค. 58
8 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58

16.

หม่อมรำชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์
สวัสดิวัตน์

- ผู้อำนวยกำรกองบริกำร สำนัก
อบรมศึกษำแห่งเนติบัณฑิตยสภำ

8 ส.ค. 58

17.

คุณอรรณพ ศักดิ์ศิริญดำกุล

ผู้พิพำกษำศำลจังหวัดสุโขทัย

8 ส.ค. 58

18.

คุณนรพล วิริยะโสฬส

รองอัยกำรจังหวัดเชียงรำย

8 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58

19.

ดร.ธิติ ไวกวี

อำจำรย์คณะนิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยพะเยำ

8 ส.ค. 58

20.

คุณอำสำ เม่นแย้ม

สภำทนำยควำมภำค 5

8 ส.ค. 58

21.

นำงสำววำสนำ ภัทรนันทกุล

ทนำยควำม

3 ก.ย. 58

22.

นำงสำวอังค์ริสำ คำลือ

นิติกร เทศบำลตำบลเวียง

3 ก.ย. 58

23.

นำงสำวรุจิรำ จิรจรูญจิตต์

นิติกรชำนำญกำร

3 ก.ย. 58

