
กิจกรรมที่ส ำนักวิชำนิติศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยด ำเนินงำน ประจ ำปี 2562 
ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2562 ถึงปัจจุบัน  

รวมกิจกรรมที่ด ำเนินกำร/เข้ำร่วม จ ำนวน 141 กจิกรรม 
ว/ด/ป 

ที่ด ำเนินกำร 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 

ดูข่ำว 

26 ธ.ค. 2562 อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
นิติศาสตร์ 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์ และ 
อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

25 ธ.ค. 2562 ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต การทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี การก ากับติดตามการจัดการความรู้(KM) การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

17 ธ.ค. 2562 ส านักวิชานิติศาสตร์ มรชร. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ ส านักงาน
ศาลปกครอง 

ศาลปกครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์, 
อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ 

คลิก 

9 ธ.ค. 2562 ประชุมบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ เพ่ือคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติ
คุณ "ราชภัฏสดุดี" สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

4 ธ.ค. 2562 กิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการสารสนเทศภาษีอากร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์, 
อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ, 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2440433826054000
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2440232819407434
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2422554574508592
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2410110025753047
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2394706727293377


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

3 ธ.ค. 2562 กิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ. ด้วยความห่วงใยจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย" 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์,  

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

27 พ.ย. 2562 กิจกรรมอบรมวิจัยและการเขียนบทความทางนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่
บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ 

โรงแรมทีค การ์เด้น สปา  

รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

25 พ.ย. 2562 ประชุมพิจารณารายวิชา และตรวจสอบเนื้อหาในหลักสูตร อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

22 พ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ครั้งที่ 3/2562 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ 

โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

13 พ.ย. 2562 สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ส านักวิชานิติศาสตร์ ประจ าปี 2562 มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

13 พ.ย. 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษานิติศาสตร์ชั้น
ปีที่ 4 (ครั้งที่ 3) 

ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง  

มร.ชร. 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล คลิก 

7 พ.ย. 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง  

มร.ชร. 

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ 
อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล 

คลิก 

6 พ.ย. 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง  

มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

1 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และการศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ของส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย แก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. ผศ.พชรวรรณ  ข าตุ้ม คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2392047354225981
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2379222192175164
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2376527662444617
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2372031572894226
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2350821851681865
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2348233568607360
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2337957999634917
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2334140086683375
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2324482160982501


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

1 พ.ย. 2562 วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง วิจัยกฎหมายชายแดน : ระเบียบวิธีวิจัย 
(ไร้) ระเบียบ 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง 

ผศ.สุรพี  โพธิสาราช คลิก 

29 ต.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่ 32 "กาสะลองค าเกมส์" 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

21 ต.ค. 2562 พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจ าปี 2562 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

11 ต.ค. 2562 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ และ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

คลิก 

11 ต.ค. 2562 กิจกรรมอาสาท าความดี อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

10 ต.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 
10/2562 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ ชั้น 1 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

29 ก.ย. 2562 การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินโครงการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปี 
2562 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนซัน

เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล 
นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

26 ก.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้องประชุมศาลจ าลอง คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รศ.ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

26 ก.ย. 2562 กิจกรรมบรรยายพิเศษในชั้นเรียน หัวข้อ "รากนครา ประวัติศาสตร์ล้านนาใน
ความทรงจ า" 

ห้องเรียนนิติ 31 อาคาร
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2324132724350778
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2324123841018333
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2302047983225919
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2282446038519447
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2282049951892389
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2280656945365023
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2263546793742705&type=3&uploaded=117
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2256220017808716
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2254805831283468


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

20 ก.ย. 2562 งาน “มุทิตาจิต ประจ าปี 2562” หอประชุมกาสะลองค า มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

17-18 ก.ย. 
2562 

ร่วมเสวนาวิชาการด้านปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการเพ่ิมศักยภาพชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทางและศูนย์สาธิตเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้ กิจกรรม
วิเคราะห์ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงราย 

ห้องสักทอง โรงแรมทีคการ์
เด้นสปารีสอร์ท จังหวัด

เชียงราย 

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ คลิก 

16-17 ก.ย. 
2562 

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมาย ในหัวข้อ "การบริหารงานท้องถิ่น
ภายใต้บริบทกฎหมายใหม่" ภายใต้โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ
ท างานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย จัดโดยองค์กรบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
จ.เชียงราย 

โรงแรมน้ าโขงริเวอร์ไซด์  

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

รศ.ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

11 ก.ย. 2562 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัด
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

10 ก.ย. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

6 ก.ย. 2562 น านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส านักวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเรือนจ าชั่วคราว
ดอยฮาง ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือคืนผู้ต้องขังสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษา 

เรือนจ าชั่วคราวดอยฮาง 

จ.เชียงราย 

รศ.ดิเรก ควรสมาคม และอาจารย์วรณัฐ 
บุญเจริญ 

คลิก 

5 ก.ย. 2562 มอบกระเช้าของขวัญและร่วมอวยพรให้แก่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 

ห้องประชุมอธิการบดี มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2247446248686093
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2249041821859869
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2240077782756273
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2229875727109812
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2226699777427407
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2219978368099548
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2217978751632843


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

4 ก.ย. 2562 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวให้กับผู้
ประนอมของศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพะเยา 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

2 ก.ย. 2562 กิจกรรมสรุปผลการด าเนินโครงการ U-School Mentoring ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

2 ก.ย. 2562 ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง 

มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

29 ส.ค. 2562 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมาย ภายใต้โครงการอบรม
กฎหมายที่ควรรู้ส าหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดยเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 3 อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ.แม่

สาย จ.เชียงราย 

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์ คลิก 

28 ส.ค. 2562 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมาย ภายใต้โครงการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน 

วัดดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.
เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 

ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

27 ส.ค. 2562 แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระดับ
มัธยมศึกษา 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

16 ส.ค. 2562 น าตัวแทนนักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) ระดับอุดมศึกษา 
จัดโดย ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

8-9 ส.ค. 2562 ประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน 
จ.เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2217914591639259
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2216212961809422&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2213300218767363
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2217935281637190
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2217950974968954
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2204550149642370
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2187182508045801
https://web.facebook.com/niticrru/posts/2172299339534118


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

7 ส.ค. 2562 แข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร กับส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

สิงห์ สเตเดียม จังหวัดเชียงราย บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

7 ส.ค. 2562 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี จัดโดยศาลจังหวัดเชียงราย 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ศาลแขวงเชียงรายและหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

7 ส.ค. 2562 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวัน รพี 

ศาลจังหวัดเชียงราย ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ และอาจารย์วรณัฐ 
บุญเจริญ 

คลิก 

6 ส.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสรบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
จังหวัดล าปาง 

ผศ.ทศพร มูลรัตน์ คลิก 

1 ส.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

31 ก.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนบ้านโป่ง อ.เวียงเชียง
รุ้ง และโรงเรียนบ้านหนองบัว
ผาบ่ม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

30 - 31 ก.ค. 
2562 

กิจกรรมการอบรมความเป็นเลิศด้านการปกครองและกฎหมาย จัดโดยกลุ่ม
สาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หอประชุมสามัคคี โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

25 ก.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 
8/2562 

ห้องศาลจ าลอง ส านักวิชา
นิติศาสตร์ 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

25 ก.ค. 2562 เข้าร่วมพิธีถวายพระพร หอปรัชญารัชกาลที่ 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

https://web.facebook.com/niticrru/posts/2172144322882953
https://web.facebook.com/niticrru/posts/2170862306344488
https://web.facebook.com/niticrru/posts/2170771933020192
https://web.facebook.com/niticrru/posts/2170758156354903
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2163866577044061
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2161018223995563&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2160487510715301&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2148993011864751
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2148974968533222


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

23 ก.ค. 2562 แสดงความยินดีกับ ท่านวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ที่มาด ารงต าแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมกับหารือเพ่ือจัดอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กับผู้บริหารและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ 
อาจารย์พชรวรรณ  ข าตุ้ม 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช 

คลิก 

21-22 ก.ค. 
2562 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนเพียงหลวง 16 
ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 
ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

21 ก.ค. 2562 บรรยายความรู้เรื่อง”ประมวลกฎหมายอาญา” ให้กับผู้แทนชุมชนและ
บุคลากรเทศบาล 

หอ้งประชุมสิงหนวัติ เทศบาล
ต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ คลิก 

20 ก.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

18 ก.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และ

โรงเรียนบ้านปางสา อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

18 ก.ค. 2562 "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2144484405648945
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2144527178978001
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2140911862672866
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2141101402653912
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2138155296281856&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2136013639829355


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

12 ก.ค. 2562 แห่เทียนพรรษา มร.ชร. 
วัดป่าแฝก ต าบลบ้านดู่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

4 ก.ค. 2562 "พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจ าปีการศึกษา 2562" มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

3 ก.ค. 2562 ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 
อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ 
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี และผศ.

ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี 

คลิก 

3 ก.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนสันทราย (พรหมณี
วิทยา) 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
สงเคราะห์ชาวเขา อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

1 ก.ค. 2562 กิจกรรมประกวดดาว - เดือน ส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ คลิก 

1 ก.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษาเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

1 ก.ค. 2562 จัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

28 มิ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2126291260801593
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2113170312113688
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2111747542255965
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2113188208778565&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2110031459094240
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2110381092392610&type=3


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

26 มิ.ย. 2562 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ดิน และพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
ให้กับประชาชน 

หอประชุมเทศบาลต าบลสถาน 
อ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

26 มิ.ย. 2562 กิจกรรมเปิดตัว Study Zone ศูนย์การเรียนรู้กฎหมาย เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

25 มิ.ย. 2562 จัดท า Study Zone ศูนย์การเรียนรู้กฎหมาย เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

18 มิ.ย. 2562 กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนงานวิจัย โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้นโยบาย 
“หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่ หนึ่งนวัตกรรม” (Triple-one) ระยะที่ 2 

โรงแรมทีคการ์เด้น จังหวัด
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

15-16 มิ.ย. 
2562 

กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานความรู้ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ส านักวิชานิติศาสตร์  

หอปรัชญารัชกาลที่ 9  
และอาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

13 มิ.ย. 2562 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เพ่ือตรวจประเมินผล
การด าเนินงานของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 

ห้องศาลจ าลอง อาคาร
นิติศาสตร์ 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

12 มิ.ย. 2562 เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตของนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาเขตพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

12 มิ.ย. 2562 เป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2100405163390203
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2100399320057454
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2098671976896855
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2088221237941929
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2087994231297963&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2079731368790916
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2079704165460303
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2079702745460445


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

10 มิ.ย. 2562 ประชุมหารือบุคลากรเรื่องการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
นโยบาย "หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่ หนึ่งนวัตกรรม" 

ห้องศาลจ าลอง อาคาร
นิติศาสตร์ 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

10 มิ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 
6/2562 

ห้องศาลจ าลอง อาคาร
นิติศาสตร์ 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

6 มิ.ย. 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 

เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท 
จ.เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

5 มิ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 
5/2562 

ห้องศาลจ าลอง อาคาร
นิติศาสตร์ 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

3 มิ.ย. 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 หอประชุมใหญ่ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

3 มิ.ย. 2562 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

30 พ.ค. 2562 กฎหมายสู่โรงเรียนตามโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

อ.ดอกค าใต้ จ.เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช 

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

นางสาวสุดารัตน์  หวลค า 

คลิก 

28 พ.ค. 2562 กฎหมายสู่โรงเรียนตามโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

อ.เชียงค า จ.เชียงราย 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช 

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์ 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2076806199083433
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2076800989083954
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2066595130104540
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2066585626772157
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2061684187262301
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2061680183929368
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2056752947755425&type=3&uploaded=121
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2056738731090180&type=3&uploaded=98


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ 

นางสาวอนงค์  โถยะโล 

24 พ.ค. 2562 ร่วมประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง 
อาคารส านักนวัตกรรม มร.ชร. 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล คลิก 

23 พ.ค. 2562 กฎหมายสู่โรงเรียนตามโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช 

อาจารย์พชรวรรณ ข าตุ้ม 

นางสาววิภารัตน์  หวลค า 

นาวสาวสุดารัตน์  หวลค า 

คลิก 

22 พ.ค. 2562 ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

21 พ.ค. 2562 กฎหมายสู่โรงเรียนตามโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง  

จ.เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช 

อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ 

อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ 

นางสาวสุดารัตน์  ยาวิเลิง 

คลิก 

16 พ.ค. 2562 กิจกรรมก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของส านักวิชานิติศาสตร์ 

อาคารนิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

14 พ.ค. 2562 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ห้องประชุมหอปรัชญา 2  

มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2045314225565964
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2045306938900026&type=3&uploaded=56
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2044082872355766
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2045273542236699&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2032825766814810
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2029680207129366&type=3


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

10 พ.ค. 2562 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

หอประชุมกาสะลองค า บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

7 พ.ค. 2562 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พญาพรหม อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชร. เข้าแสดงความชื่นชมในการท าความดี 
ของนายสมรักษ์ อุดค ามี นักศึกษานิติศาสตร์ รหัส 58 ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เก็บสร้อยคอทองค าได้และติดต่อหาเจ้าของเพ่ือน าส่งคืน ทั้งนี้มีการมอบรางวัล
แก่นักศึกษาเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ รวมถึงกล่าวให้ก าลังใจ และกล่าว
ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 

อาคารนิติศาสตร์ นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

25 เม.ย. 2562 กิจกรรม ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา อาคารนิติศาสตร์ อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ คลิก 

25 เม.ย. 2562 ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเชียงราย ด าเนินการภายใต้กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ศาลจังหวัดเชียงราย อาจารย์พชรวรรณ ข าตุ้ม 
อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ 

คลิก 

10 เม.ย. 2562 ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  กันศรีเวียง คลิก 

9 เม.ย. 2562 นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษาในปี 2562 ร่วม
มอบของที่ระลึกเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ให้แก่ส านักวิชานิติศาสตร์ 

อาคารนิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

9 เม.ย. 2562 กิจกรรมรดน้ าด าหัวคณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 อาคารนิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

9 เม.ย. 2562 เข้าร่วมงาน 46 ปี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

6 เม.ย. 2562 เดินขบวนเชิญน้ าศักดิ์สิทธิ์ จากบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช มุ่ง
หน้าสู่ พระอุโบสถ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล, 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

5 เม.ย. 2562 กิจกรรมศึกษาดูงานเรือนจ ากลางเชียงราย เรือนจ ากลางจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/2023405257756861
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2019185864845467
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2001886113242109
https://www.facebook.com/niticrru/posts/2001876566576397
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1980445342052853
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1979120295518691
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1979101992187188
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1979021278861926
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1976038779160176
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1973500996080621


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

4 เม.ย. 2562 กิจกรรมศึกษาดูงานเรือนจ ากลางเชียงราย เรือนจ ากลางจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ คลิก 

31 มี.ค. 2562 พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 18 กาสะ
ลองค าเกมส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ, 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

29 มี.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 

โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รี
สอร์ท 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

29 มี.ค. 2562 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

26 - 27 มี.ค. 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 

ห้องประชุมหอปรัชญารัชกาลที่ 
9 

นางสาวอนงค์  โถยะโล, 
นางสาวสุดารัตน์  ยาวิเลิง, 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว, 

นางสาววิภารัตน์  หวลค า 

คลิก 

26 มี.ค. 2562 ห้องเรียนชุมชนกฎหมายน่ารู้ ครั้งที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ, 
อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช, 
อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ, 
 นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

23 มี.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 (WIL) 
และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร (ครั้งที่ 2) 

ห้องสโลป 10230 มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

22 มี.ค. 2562 ปัจฉิมนิเทศก่อนส าเร็จ ห้องสโลป 10230 มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

21 มี.ค. 2562 GOOD BYE SENIOR สนามหญ้าเทียมเชียงรายกา
แลคซี่ บ้านดู่ จ.เชียงราย 

สโมสรนักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์, 
บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1972188146211906
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1967426870021367
https://web.facebook.com/niticrru/posts/1963319723765415
https://web.facebook.com/niticrru/posts/1963455607085160
https://web.facebook.com/niticrru/posts/1963399373757450
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1961908583906529&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1957444927686228&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1957425481021506
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1953581411405913


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

21 มี.ค. 2562 น าเสนอผลการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 
จัดโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU-WIL ส านัก
นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร. 

โรงแรมเดอะ เฮอริเทจเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์, 
อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล,  
อาจารย์พชรวรรณ  ข าตุ้ม, 
นางสาวอนงค์  โถยะโล, 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

20 มี.ค. 2562 ครงการ START D UP CAMP ROAD SHOW ต้นน้ าใหม่ธุรกิจเมืองเหนืออาจ
สตาร์ตที่คุณ 

หอประชุมกาสะลองค า อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล, อาจารย์วรณัฐ  
บุญเจริญ, นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

16 มี.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารในคดีล้มละลาย ตาม พรบ. ล้มละลาย อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

15 มี.ค. 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ครั้งที่ 2 "กาสะลองค าเกมส์" ณ สนามกีฬากลาง มร.ชร. 

สนามกีฬากลาง มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

4 มี.ค. 2562 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 (WIL) 
และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร (ครั้งที่ 1) 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

1 มี.ค. 2562 ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพ่ือรับทราบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานตามพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

หอประชุมกาสะลองค า มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

28 ก.พ. 2562 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง  

วัดง าเมือง วัดพระแก้ว  

และวัดพระสิงห์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว คลิก 

25 ก.พ. 2562 ประชุมสัมภาษณ์บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน เพ่ือเก็บข้อมูลเชิง
ลึก โครงการวิจัยรับใช้สังคม ตามนโยบาย "หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่ หนึ่ง

หอ้งประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ 

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล 

คลิก 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1953509874746400&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1951999578230763
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1947963998634321
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1945515388879182&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1931837796913608&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1926516197445768
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1926492444114810&type=1&l=ede5527bc1
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1920966964667358


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

นวัตกรรม" Triple one แผนงานวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือการพัฒนาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ 

21 ก.พ. 2562 เสาวนา สตาร์ทอัพเชียงรายเมืองอัจฉริยะ “Startup Smart City in Chiang 
Rai 2019” 

โรงแรมวังค า อ.เมือง  

จ.เชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คลิก 

20 ก.พ. 2562 เข้าร่วมประชุมโครงการ Start Develop Up เปิดใจเรียนรู้โลกกว้าง เปิด
โอกาสเส้นทางความส าเร็จ 

ห้องประชุมแสงทอง นายปฐมพงษ์  เมืองขาว คลิก 

18 ก.พ. 2562 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์  

นายปฐมพงษ์ เมืองขาว 

คลิก 

16 ก.พ. 2562 กิจกรรมเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาจีนส าหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 2 ห้องเรียน 10212, 10213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

13 - 15 ก.พ. 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบ ThaiJO2.0 ส าหรับบรรณาธิการวารสาร ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 
1 ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ 

นายปฐมพงษ์  เมืองขาว 

คลิก 

10 ก.พ. 2562 กิจกรรมเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาจีนส าหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 2 ห้องเรียน 10212, 10213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

9 ก.พ. 2562 กิจกรรมเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 2 และ 

กิจกรรมเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาจีนส าหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 2 

ห้องเรียน 10214, 10215 

ห้องเรียน 10212, 10213 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

8 ก.พ. 2562 รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมน าเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 9  

อาคารศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัย

พายัพ 

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1916480258449362
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1913969965367058
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1911168362313885
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1911161878981200
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1911152028982185
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1900245883406133
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1900223293408392
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1900209856743069


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

7 ก.พ. 2562 แยกกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องวิชาการทางด้านกฎหมาย ภายใต้โครงการนิติศาสตร์ฟ้ามุ่ย
วิชาการ 14 สถาบันภาคเหนือ ประจ าปี 2562 

มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล,  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ 

คลิก 

7 ก.พ. 2562 น าเสนอผลงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ 2561ใน
งานนิติศาสตร์ฟ้ามุ่ยวิชาการ 14 สถาบันภาคเหนือ ประจ าปี 2562  

มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

6 ก.พ. 2562 นิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษานิติศาสตร์ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวคิด WIL (Work-
integrated Learning) 

ศาลจังหวัดเชียงราย อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

6 ก.พ. 2562 นิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษานิติศาสตร์ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวคิด WIL (Work-
integrated Learning) 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

4 ก.พ. 2562 นิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษานิติศาสตร์ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวคิด WIL (Work-
integrated Learning) 

ศาลจังหวัดเชียงราย อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

2 ก.พ. 2562 กิจกรรมเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 2 ห้องเรียน 10214, 10215 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(มร.ชร.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์ คลิก 

29 ม.ค. 2562 ประชุมรับฟังการชี้แจงการน าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

ห้องประชุมอธิการบดี  

อาคารส านักงานอธิการบดี 

ชั้น 3 มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1896320197132035
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1895134277250627
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1895107987253256
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1895105630586825
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1891147224315999
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1888422827921772&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1883000968463958


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

27 ม.ค. 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ หอประชุมสุพรรณิการ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ คลิก 

24 ม.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกลยุทธ์ขับเคลื่อนงาน
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ครั้งที่ 
1/2562 

ห้องประชุมแสงทอง ชั้น 4 
ส านักงานอธิการบดี มร.ชร. 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

23 ม.ค. 2562 นิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษานิติศาสตร์ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวคิด WIL (Work-
integrated Learning) 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

23 ม.ค. 2562 บรรยายกฎหมายให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ "กฎหมายอาญาเบื้องต้น" ให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาฯ 

ห้อง 411 ก อาคารส านักวิชา
สังคมศาสตร์ มร.ชร. 

รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม คลิก 

23 ม.ค. 2562 CRRU OPEN HOUSE สัญจร โรงเรียนประชาบ ารุง จังหวัด
พะเยา 

อาจารย์พชรวรรณ  ข าตุ้ม  

และอาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ 

คลิก 

22 ม.ค. 2562 กิจกรรมทดลองใช้คู่มือการอบรม "กฎหมายสู่โรงเรียน" ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน 

ห้องเรียนนิติ 31 อาคาร
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

อาจารย์สุรพี โพธิสาราช คลิก 

18 ม.ค. 2562 น าตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติครั้งที่ 36 น้ ากกเกมส์ 

สนามกีฬากลาง จังหวัด
เชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

18 ม.ค. 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญแก่บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1881390901958298
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1881393671958021&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1875939532503435
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1875894382507950
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1875872592510129
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1875870635843658
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1869041889859866&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1867828339981221


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

18 ม.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์และบุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร์ครั้งที่ 1/2562 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

17 ม.ค. 2562 CRRU OPEN HOUSE สัญจรครั้งที่ 2 หอประชุมโรงเรียนฝางชนูป
ถัมภ์ อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ 

อาจารย์พชรวรรณ  ข าตุ้ม 

และอาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์ 

คลิก 

15 ม.ค. 2562 ประชุมหารือบุคลากร เรื่อง คู่มือการอบรมกฎหมายสู่โรงเรียน ภายใต้
โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

11 ม.ค. 2562 กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล คลิก 

4 ม.ค. 2562 เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการบริหารงาน
ของส านักวิชา และร่วมรับฟังการตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการสรรหา
เป็นคณบดี 

ห้องประชุมชั้น 3 หอปรัชญา
รัชกาลที่ 9 มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

4 ม.ค. 2562 อบรมแนวปฏิบัติและขั้นตอนการย่อข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก่นักศึกษาส านักวิชา
นิติศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษานิติศาสตร์ด้านทักษะ
การปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวคิด WIL (Work-
integrated Learning) ก่อนออกฝึกประสบการณ์ 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1867824173314971
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1866467883450600
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1866458380118217
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1858570757573646
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1849201631843892&type=3
https://www.facebook.com/niticrru/posts/1849057828524939


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่จัด ผู้ด ำเนินงำน/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คลิก 
ดูข่ำว 

3 ม.ค. 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญแก่บุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร์ 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ คลิก 

 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/1849052711858784

