
กิจกรรมที่ส ำนักวิชำนิติศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยด ำเนินงำน 
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

27 ธ.ค. 2561 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "เทศกาลส่งความสุข CRRU 2019" ลานสนามหญ้า ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิก 

24 ธ.ค. 2561 น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานระยะที่ 1 โครงการวิจัยรับใช้สังคม 
ตามนโยบาย "หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่ หนึ่งนวัตกรรม" Triple one 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช คลิก 

24 ธ.ค. 2561 ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

22 ธ.ค. 2561 ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การถ่วงดุลด านาจการใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้อง
คดีอาญาของพนักงานอัยการไทย 

ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

21 ธ.ค. 2561 ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร อบรมเสริมสร้างความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบ เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ (มร.ชร.) 

อาจารย์สุรพี โพธิสาราช คลิก 

20 ธ.ค. 2561 วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเตรียมตัวศึกษาต่อ 
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนิทรรศการเปิดโลกกว้าง
อุดมศึกษา  

หอประชุมพญามังราย  
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนเทศบาล 6  
นครเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1839424289488293
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1835364479894274
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1835351853228870
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1832541576843231
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1830000233764032
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1829730593790996


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

18 ธ.ค. 2561 ต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการ การ
ด าเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชานิติศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 
อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

14 ธ.ค. 2561 รับเชิญเป็นผู้วิจารณ์ผลงานวิจัย เรื่อง ปัญหาการใช้กรรมสิทธิ์ในโครงการ
จัดสรรที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการจัดสรรที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ 

ห้อง PV207 อาคารผู้วินิจฉัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ  

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

14 ธ.ค. 2561 ประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา
นิติศาสตร์ด้านทักษะการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวคิด 
WIL (Work-integrated Learning) 

ห้องประชุมศาลจ าลอง 
มร.ชร. 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

14 ธ.ค. 2561 ประชุม Conference ณ ศาลจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษานิติศาสตร์ด้านทักษะการปฏิบัติงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ตามแนวคิด WIL (Work-integrated Learning) 

ศาลจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ และ
อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล 

คลิก 

11-12 ธ.ค. 
2561 

เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเรื่อง อ านาจทับซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
โบราณสถาน ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ภายใต้โครงการวิจัยรับใช้สังคม ตามนโยบาย "หนึ่งคณะ หนึ่ง
พ้ืนที่ หนึ่งนวัตกรรม" Triple one 

ส านักศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

8 ธ.ค. 2561 ศิษย์เก่านิติศาสตร์ร่วมกับส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ร่วมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีและท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปหา 
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.พิทยา มณีรัตน์ (อดีตอาจารย์ประจ าส านักวิชา
นิติศาสตร์) 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. ศิษย์เก่านิติศาสตร์ และส านักวิชานิติศาสตร์ 
มร.ชร. 

คลิก 

8 ธ.ค. 2561 คืนสู่เหย้าชาวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร้านอาหารสุพรรณิการ์
เชียงราย 

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ และส านักวิชานิติศาสตร์ 
มร.ชร. 

คลิก 

7 ธ.ค. 2561 งานแสดงกตเวทิตาจิต "เรียงร้อยคุณงามและความดี รองศาสตราจารย์
ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง" 

ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ มร.ชร. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ มร.ชร. คลิก 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1825804204183635&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1820526598044729
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1820430611387661
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1820426208054768&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1817944808302908
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1813700402060682&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1813698738727515&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1810786772352045


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

7 ธ.ค. 2561 ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรับใช้สังคม ตามนโยบาย "หนึ่ง
คณะ หนึ่งพ้ืนที่ หนึ่งนวัตกรรม" Triple one 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มร.ชร. 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช คลิก 

4 ธ.ค. 2561 พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

ลานส านักงานอธิการบดี ๑ 
(เดิม) ตึก Visitor Center 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิก 

30 พ.ย. 2561 จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และ
การเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ร่วมกับส านักวิชาบริหารรัฐกิจ หอ
ปรัชญารัชกาลที่ 9 และส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รี
สอร์ท 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช คลิก 

28-29 พ.ย. 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานตามความสนใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพเสริมและอาชีพอิสระ 

โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง  
จ.เชียงราย 

ส านักนวัตกรรมและศึกษาต่อเนื่อง คลิก 

27 พ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ครั้งที่ 2/2561 ห้องศาลจ าลองส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

27 พ.ย. 2561 โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาท เดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี 
จังหวัดเชียงราย 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ และส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 

คลิก 

25 พ.ย. 2561 โครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ "การด าเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. 

คลิก 

22 พ.ย. 2561 กิจกรรมสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 
18 พ.ย. 2561 ร่วมการแสดงพิธีเปิดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ สนามกีฬากลาง 

จังหวัดเชียงราย 
อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล คลิก 

15 พ.ย. 2561 ประชุมหารือโครงการ “ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น” 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ 

อาจารย์สุรพี โพธิสาราช คลิก 

11 พ.ย. 2561 เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 มร.ชร. อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ คลิก 
10 พ.ย. 2561 เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาจีนส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 มร.ชร. อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1810789242351798
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1806735009423888
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1801512409946148
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1801516029945786
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1801470433283679
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1797467863683936
https://www.facebook.com/niticrru/media_set?set=a.1794871833943539.100002622187969&type=3&uploaded=140
https://www.facebook.com/niticrru/media_set?set=a.1792065124224210.100002622187969&type=3&uploaded=89
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1788973211200068
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1783564218407634
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1779955008768555
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1779946572102732


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

9 พ.ย. 2561 ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2561 พุทธสถาน มร.ชร. มร.ชร. คลิก 
8 พ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ 

ครั้งที่ 13/2561 
ห้องประชุมส านักวิชา

นิติศาสตร์ มร.ชร 
ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

7 พ.ย. 2561 กิจกรรม CRRU Open House "เปิดบ้านให้เติมฝัน" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 
5 พ.ย. 2561 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน "นิติศาสตร์ฟ้ามุ่ยวิชาการ" 14 

สถาบันภาคเหนือ 
ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก 

4 พ.ย. 2561 กิจกรรมเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 มร.ชร. ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 
4 พ.ย. 2561 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ Freshy CRRU 2018 สนามกีฬากลาง มร.ชร. สโมสรนักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 
3 พ.ย. 2561 เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาจีนส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 มร.ชร. อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ คลิก 

1-2 พ.ย. 2561 ถ่ายท าฟรีเซนต์ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 
29 ต.ค. 2561 ต้อนรับและประชุม ร่วมกับ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทีมที่ปรึกษาพร้อมคณะผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  กันศรีเวียง คลิก 

26-27 ต.ค. 
2561 

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานรพีวิชาการ 2561 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า

พระจันทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ คลิก 

25 ต.ค. 2561 ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนการท างานโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (วิจัยรับใช้สังคม ตามนโยบาย "หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่ หนึ่งนวัตกรรม" 
Triple one) 

ห้องศาลปฏิบัติการศาลจ าลอง 
อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  กันศรีเวียง คลิก 

21 ต.ค. 2561 เข้าร่วม "พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจ าปี 2561" เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงราย 

ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

13 ต.ค. 2561 พิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 
มร.ชร. 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1775221279241928
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1774059286024794
https://www.facebook.com/niticrru/media_set?set=a.1773026146128108&type=3&uploaded=84
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1771702206260502
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1771706856260037
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1769031583194231
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1769042266526496
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1769056463191743
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1762984060465650
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1762989920465064
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1755152561248800
https://web.facebook.com/niticrru/posts/1750192825078107
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1740650569365666


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

12 ต.ค. 2561 ร่วมรับฟังผลการด าเนินจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ส านักวิชา 

มร.ชร. ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

12 ต.ค. 2561 ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง และอาจารย์ ดร.ปภาวดี  เนตร
สุวรรณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ที่
ได้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ของส านักวิชานิติศาสตร์ 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช และ 
อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล 

คลิก 

12 ต.ค. 2561 เข้าร่วมชี้แจงการด าเนินงานของหลักสูตรและรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณะ
กรรมกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา 

ห้องประชุมอธิการบดี มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ คลิก 

11 ต.ค. 2561 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา เพื่อ
ชี้แจงผลการด าเนินงานและแสดงหลักฐานในการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

10 ต.ค. 2561 ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ส านักวิชา วิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มร.ชร. 

ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

9 ต.ค. 2561 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Branding CRRU : กลยุทธ์การปรับภาพ
ลักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งศตวรรษที่ 21 

โรงแรม เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย ์
จังหวัดเชียงราย 

ผศ.สว่าง  กันศรีเวียง 
ผศ.ทศพร มูลรัตน์ 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราชและ 
อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล 

คลิก 

8 ต.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ 
ครั้งที่ 12/2561 

ห้องศาลจ าลอง มร.ชร. ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

2 ต.ค. 2561 เข้าร่วมการประชุมเพ่ือชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
ไทยในฐานข้อมูล TCI รอบท่ี 4 (2563-2567) 

จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม และ
นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1740640799366643
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1740635136033876
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1740631566034233
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1740623716035018
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1737247286372661
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1735888853175171
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1735825023181554
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1730026210428102


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

27-28 ก.ย. 
2561 

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่การจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิชิต  นางแล คณบดีส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

วัดป่ารวก ต.นางแล อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

27 ก.ย. 2561 ประชุมวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กิจกรรม 
ด าเนินงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม หัวข้อวิจัย เพ่ือด าเนินงานวิจัยรับใช้สังคม
และพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมวิจัยรับใช้สังคม ตามนโยบาย "หนึ่งคณะ 
หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม (Triple One) 

มร.ชร. อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช คลิก 

27 ก.ย. 2561 ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่การจากไปของ นายอัญวัตร แก้ว
หลวง นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์) 

มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

26 ก.ย. 2561 “โครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” ภายใต้หัวข้อ  เส้นทางสู่การ
เป็นทนายความยุค 4.0 

ห้องสโลป 10130 มร.ชร. ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. รว่มกับสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

เชียงราย 

คลิก 

25 ก.ย. 2561 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 

ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คลิก 

21 ก.ย. 2561 ร่วมงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 
21 ก.ย. 2561 เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย ภายใต้โครงการอบรมกฎหมายชาวบ้าน 

เรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เก่ียวกับมรดก 
เทศบาลต าบลเม็งราย อ าเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช คลิก 

20 ก.ย. 2561 เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

14 ก.ย. 2561 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง พ.ศ. 2561 

ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ 
ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

กรุงเทพมหานคร 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1724421664321890
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1722365614527495
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1722291884534868
https://www.facebook.com/niticrru/media_set?set=a.1721251241305599.100002622187969&type=3&uploaded=47
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1722288501201873
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1715919415172115
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1715914561839267
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1715912055172851
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1711601025603954


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

11 ก.ย. 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับส านักวิชา เพื่อประชุมวางแผน และเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการวิพากษ์
ร่างรายงานการประเมินตนเอง 

ห้องศาลจ าลอง ส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

7 ก.ย. 2561 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ส านักวิชา วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

กองมาตรฐานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ 

นางสาวอนงค์ โถยะโล และนายปฐมพงษ์ 
เมืองขาว 

คลิก 

7 ก.ย. 2561 ลงพื้นที่ปิดการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชีวิต
นักเรียน  ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซาง
ดรุณานุสาสน์) อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

6 ก.ย. 2561 ลงพื้นที่ปิดการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชีวิต
นักเรียน  ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

โรงเรียนบ้านสันกอง และ 
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

5 ก.ย. 2561 ร่วมประชุมแทนคณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ เรื่องติดตามผลการด าเนิน
โครงการวิจัยหนึ่งคณะหนึ่งพ้ืนที่หนึ่งนวัตกรรม 

มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

5 ก.ย. 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2561 

ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 
ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  กันศรีเวียง คลิก 

5 ก.ย. 2561 ลงพื้นที่ปิดการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชีวิต
นักเรียน  ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

โรงเรียนบ้านสันทรายพรหมณี
วิทยา และ โรงเรียนนิคมสร้าง

ตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

31 ส.ค. 2561 เป็นกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1713546532076070
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1700592306704826
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1700589403371783
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1700576110039779
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1698477866916270
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1698477356916321
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1698479146916142
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1697131547050902


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

30 - 31 ส.ค. 
2561 

เข้าร่วมอบรม?เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน บุคลากร
สายสนับสนุน รุ่น 2 

ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทีค
การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัด

เชียงราย 

นางสาวอนงค์  โถยะโล และนายปฐมพงษ์ 
เมืองขาว 

คลิก 

29 ส.ค. 2561 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ส่งเคราะห์ และผูกข้อมือแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์
และรุ่นพ่ี 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. สโมสรนักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

25-28 ส.ค. 
2561 

เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Universiti Sains Malaysia 
(USM) 

ประเทศมาเลเซีย อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช คลิก 

25-26 ส.ค. 
2561 

เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

ห้องประชุมจ าปาลาว โพธิ์ว
ดล รีสอร์ท แอนด์สปา 

จังหวัดเชียงราย 

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

22 ส.ค. 2561 ลงพื้นที่เพ่ือสรุปการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี และ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

สงเคราะห์ชาวเขา อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

21 ส.ค. 2561 เข้าร่วมงานโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดเชียงรายพบประชาชน (หมอยุติธรรมเคลื่อนที่) คลินิกยุติธรรมรับ
ปรึกษากฎหมาย(ฟรี) 

โครงการน้ าทองซิตี้ ต.บ้านดู่ 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

21 ส.ค. 2561 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ห้องประชุมพระวิษณุกรรมชั้น 
3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  กันศรีเวียง คลิก 

21 ส.ค. 2561 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายส าหรับนักขายใน
โลกออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตลาดผ่าน
โลกโซเซียล และการให้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0" 

โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1693969720700418
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1693957330701657
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1689469561150434
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1689489217815135
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1688352691262121
https://web.facebook.com/niticrru/posts/1680098755420848
https://web.facebook.com/niticrru/posts/1680089742088416
https://web.facebook.com/niticrru/posts/1680084528755604


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

21 ส.ค. 2561 ลงพื้นที่เพ่ือสรุปการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

โรงเรียนบ้านสันกอง และ
โรงเรียนบ้านป่าซาง อ าเภอ

แม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

21 ส.ค. 2561 ลงพื้นที่เพ่ือสรุปการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

โรงเรียนบ้านสันกอง และ
โรงเรียนบ้านป่าซาง อ าเภอ

แม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

20 ส.ค. 2561 ลงพื้นที่เพ่ือสรุปการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ชีวิตของนักเรียน ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

โรงเรียนบ้านสันทรายพรหมณี
วิทยา อ าเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

19 ส.ค. 2561 เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการณ์เรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยใน
การสัญจร 

ห้องประชุมอินทนิล มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ์ คลิก 

17 ส.ค.  2561 น านักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก 
ภาคเหนือ จัดโดยส านักงานยุติธรรม 

โรงแรมคันทารีฮิลล์ จังหวัด
เชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ และ 
อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ 

คลิก 

15 ส.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนนิติ 31 อาคาร
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

อาจารย์พชรวรรณ ข าตุ้ม คลิก 

10 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ห้องศาลจ าลอง อาคาร
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

8 ส.ค. 2561 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 ยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
20 ปี การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1680084528755604
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1680074905423233
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1680069088757148
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1680067138757343
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1684344944996229
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1670071846423539
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1668279853269405
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1658406917590032


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ด ำเนินกิจกรรมโดย คลิก 
ดูข่ำว 

8 ส.ค. 2561 เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่อาจารย์แนะแนว ในเรื่องแนวทาง
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์และ
อาจารย์พชรวรรณ ข าตุ้ม 

คลิก 

8 ส.ค. 2561 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ให้นักศึกษาใหม่ ให้แก่นักศึกษาภาคปกติเรียน
จันทร์ - ศุกร์ ปีการศึกษา 2561 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

8 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อส านักวิชานิติศาสตร์ ภายใต้โครงการติวเข้ม
โครงการสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย "หนึ่งใจติวให้น้อง จังหวัด
เชียงราย" 

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

6 ส.ค. 2561 อบรมวิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ 

โรงแรมสยามไทยแองเกิล อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช คลิก 

4 ส.ค. 2561 โครงการกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม ในยุคประเทศไทย 4.0 ห้องประชุมหอปรัชญา มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  กันศรีเวียง คลิก 
1 ส.ค. 2561 ประชุมเพ่ือหารือ และระดมความคิดเห็นเรื่องแบบลงนามข้อตกลงการ

ประเมินการปฏิบัติราชการ (สายผู้สอน) 
ห้องประชุมส านักวิชา

นิติศาสตร์ มร.ชร. 
ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. คลิก 

 
รวมกิจกรรมที่ด ำเนินกำร/เข้ำร่วม จ ำนวน  86 กิจกรรม 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1658402584257132
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1658396250924432
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1658384264258964
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1658381060925951
https://www.facebook.com/niticrru/media_set?set=a.1651590981604959&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1658332254264165

