
กิจกรรมที่ส ำนักวิชำนิติศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565 
ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2565 ถึงปัจจุบัน  

รวมกิจกรรมที่ด ำเนินกำร/เข้ำร่วม จ ำนวน 116 กจิกรรม 

ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

24 ธ.ค. 2565 อบรมให้ความรู้ Digital literacy ให้แก่นักศึกษาส านักวิชา
นิติศาสตร์ (อ.วรณัฐ) 

ห้อง E-Learning ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มร.ชร. 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 40 คน 

คลิก 

23 ธ.ค. 2565 การจัดการความรู้ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
ส านักวชิานิติศาสตร์ 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

22 ธ.ค. 2565 แสดงความยนิดี กับบัณฑิต มร.ชร. มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ศิษย์เก่านิติศาสตร์/ 73 คน 

คลิก 

21 ธ.ค. 2565 ซ้อมรับปริญญา ห้องประชุมอินทนลิ มร.ชร. มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ศิษย์เก่านิติศาสตร์/ 73 คน 

คลิก 

20 ธ.ค. 2565 ซ้อมรับปริญญา ห้องประชุมอินทนลิ มร.ชร. มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ศิษย์เก่านิติศาสตร์/ 73 คน 

คลิก 

19 ธ.ค. 2565 คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร และพธิีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และ
เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชยัมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชราธดิา 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 
มร.ชร. 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน คลิก 

19 ธ.ค. 2565 กิจกรรมการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์เพื่อน าเสนอ
ผลิตภัณฑช์ุมชน 

ห้องประชุมโรงเรียนผูสู้งอายุ 
ต.เวียง อ.เชียงของ  

จ.เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ประชาชน/35 คน 

สมาชิกสภาและเจา้หน้าที่เทศบาล
เวียง/ 7 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0FHKw4Z4dtJF5ZcnoLqVpPjKMm47aXNtT2zEYjLM66Y6X2L69vXm14MDaReje4u4Pl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02hyVJEMHb2BW8M84JpFRAqU4cGCKgWr9m1ZdkR4vUeMeQpm7FLKugTZ4ExjzzccRSl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0yfRoECdwdGHkbrGyg5beo3QfT7HJi6zWjWyx9nr8YqheEHUjkNPMGLec3Gf71g15l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid021JYrDVNYQ9RzpZNZvry332RdLR9rnHqKLzYsB9h1k4LAu7LG7WTm6HWTqdL9g7CBl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid032pMVxSvHDU3Z3dDdt7hdE65LoTfPqu7Rsg58U6Yrh7jFaMsFpzrVe6qQvC3T2KWdl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02Mvct8LsMk2wUGVwt2bgdveMkcEaAhXmbhqwPtfQB53vf8XqBEhUdQusATR3FMN2zl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0aLXu3Yyrz5p4devkccB5V7qzmz8WZJsno1Fc8mRijBfuSzZ7PCt2Zmipm4VV8acRl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

17-18 ธ.ค. 
2565 

โครงการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ “เถ้า
แก่น้อย” กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบร่าง
แนวคิดข้อเสนอเชิงคุณค่า : VPC 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 
มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/40 คน 

คลิก 

17-18 ธ.ค. 
2565 

กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้การสอบบรรจุเข้ารับราชการทัว่ไป 
แก่นักศึกษานิติศาสตร์ 

ห้องบรรยายกฎหมาย 
อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/60 คน 

คลิก 

16 ธ.ค. 2565 กิจกรรม การเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้แก่นักศึกษา (กิจกรรมที่ 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างาน: ฝึกปฏิบัติการว่าความใน
ศาลจ าลอง) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการว่าความ 
และได้ฝึกปฏิบัติว่าความคดีแพ่ง และคดีอาญาในศาลจ าลอง 

ห้องศาลจ าลอง มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/40 คน 

อัยการจังหวัดเชียงราย/ 1 คน 

คลิก 

15 ธ.ค. 2565 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านกัวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. เข้ารับ
โล่เกียรติคุณ "ราชภัฏศิลปวฒันธรรม" ประเภท "องค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม" ประจ าปี 2565 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

มร.ชร. คณบดีส านักวิชานิติศาสตร ์ คลิก 

15 ธ.ค. 2565 กิจกรรมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ: เส้นทางสาขา
นิติศาสตร ์

โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รี
สอร์ท 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

14 ธ.ค. 2565 กิจกรรม การเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้แก่นักศึกษา (กิจกรรมที่ 2 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างาน : ฝึกปฏบิัติงานธุรการและ
งานสารบรรณ) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องหนังสือราชการไทย 
และสามารถร่างหนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

ห้อง E-Learning ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/60 คน 

คลิก 

13 ธ.ค. 2565 กิจกรรม การเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้แก่นักศึกษา (กิจกรรมที่ 1 
ปรับบุคลิกภาพนักศึกษาและเปดิโลกวิชาชีพกฎหมาย) เพื่อให้

ห้องบรรยายกฎหมาย ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/60 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0ZKZTmM4fWCkh3rGpUzPy3zsdWT2A4NCYMqXPxMxAv7GgQqfbn4k2pUkxMZixvCgql
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0xRtt4DeThqgh1RznEuH6hpnZttiohZumWPZfEZf5mbC2NVY4RDgAaRFC45Mq5TAVl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02uo7KUhWhKhmrCC76QpwTJzoAgPaxxzoyQ9qvhomjjh7fv9CypaocFvbn9ddgu3fel
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid07Ue62P4Bxz7JkBdVFzVXQPpy1nvGrcTamWzrdfqKBFsNyQVkHzh7R29LupVyVjhfl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02SKiscRfAk5qYd8aUsYqkTUaSuSBVsZHLfhHQsMgTRTmt2MHwbW3npBnCpt8psiPHl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid024eiN6V27NRMFHkZ9pxWg3SKdPaUgxFqtmLzp5ASYQnjpTPjmMJzCwDa8N9mp4T9Rl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0HcxKkvB1FXiC9iHzUfPMv7K7zuX3QWan6hxBzxwhhZB5U9PSrKyTWSqnWvEPXkoRl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ 
วิชาชีพ และวชิาชีวิต จากผู้ประกอบวิชาชพีทางด้านกฎหมายที่
มีความเชียวชาญ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางดา้นบุคลิกภาพมาปรับ
บุคลิกภาพและทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น
นักกฎหมายที่ดีต่อไปในอนาคต 

8 ธ.ค. 2565 บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์ มร.ชร. ร่วมรับฟังการแสดง
วิสัยทัศนผ์ู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหนง่
คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ น าเสนอวิสัยทัศน์โดย ผศ.ทศพร  
มูลรัตน ์

ห้องประชุมชัน้ 1  
หอปรัชญารัชกาลที่ 9 

มร.ชร. 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

6 ธ.ค. 2565 ประชุมจัดท าความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ระหว่าง เทศบาลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

เทศบาลเวียง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
บุคลากรเทศบาลเวียง อ.เชียงของ จ.

เชียงราย/60 คน 

คลิก 

5 ธ.ค. 2565 ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “H. M. Song 
อว. บรรเลงเพลงของพ่อ 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9  
มร.ชร. 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/5 คน 

คลิก 

3 ธ.ค. 2565 กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "เถ้าแก่น้อย" หอประชุมสุพรรณิการ์  
มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/60 คน 

คลิก 

28-29 พ.ย. 
2565 

กิจกรรม จัดท าหลักสูตร Up-skill/Re-skill/New-skill  เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เนน้องค์ความรู้ใหม่ๆ และเสริม
ทักษะความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปปรับ
ใช้ได้ทนัที ตรงตามความต้องการของผู้เรียน หรือประชาชน
ทั่วไปที่มีความสนใจลงทะเบียนเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 

โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัด
เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

26 - 27 พ.ย. 
2565 

กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้การสอบบรรจุเข้ารับราชการทัว่ไป 
แก่นักศึกษานิติศาสตร์ 

ห้องบรรยายกฎหมาย 
อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/60 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0gJwF7q6AGLJhH1d3emjvqzFF1ZKvLtdpSHAztKiGJGXyWgSzrEEDULC4jr7DDWQEl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02i3Qdq4Yew56kWEBjB3D9SJgw6ZU5PZxgqQSwskJ78UW6itsDYTeuZk1tkxvGZ7CBl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02Mqh9idzgTYhYtH9f4VbDkdNuAjGtNMuPaaEyZ57BJwQivq3rKxeujc2Ymdw4FwNCl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02FonSeXTsoQfENaReis2eFFsZA6HoSivDz7sPVLB54E4mtGJheL1WzZVZF6hWK7mxl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0Ay1HVTJNZ9RxiYEfqmPLKZWaujm4oPBxhSYJdyJjF1cwZneXa1q7YgncB77qK6wdl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid024N1EXUYbL8SxC62D88wUYvfk1QRe1G8ngfuVYgVhyB3KN9vp8PgSxNLEt8YfPjrMl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

24 พ.ย. 2565 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านกัวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย
ตัวแทนบุคลากรส านักวิชานิติศาสตร์ ด าเนนิโครงการวิจยั เร่ือง 
ปัญหาและความต้องการของชุมชนในการใชป้ระโยชน์ที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีศึกษาบ้านสันทรายกอง
งาม ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

โรงแรมสยามไทรแองเก้ิล 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
บุคลากรภายนอก/9 คน 

คลิก 

21 พ.ย. 2565 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานหลักสูตรส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

E-Learning ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มร.ชร. 

สถาบนัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน คลิก 

19-20 พ.ย. 
2565 

อบรม Soft Skill ด้วยทักษะ วศิวกรสังคม ให้กับนักศึกษา รุ่น
ที่  1 

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/3 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/30 คน 

คลิก 

15 พ.ย. 2565 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ห้องประชุมนิติศาสตร์ มร.
ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
บุคลากรภายนอก/2 คน 

คลิก 

12 พ.ย. 2565 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านกัวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. พร้อม
ด้วยบุคลากร และดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความใน
พระบรมราชปูถัมภ์ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าพบผศ.ดร.ศรชัย มุ่ง
ไธสง อธิการบดี มร.ชร. เพื่อหารือในการพัฒนาวชิาชีพ
ทนายความ โดยให้มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายเป็นศูนย์
อบรมกฎหมายให้แก่ทนายความ และพัฒนาเปน็ศูนยส์อบ
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความในอนาคต 

ห้องประชุมอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. 
ร่วมกับ สภาทนายความใน

พระบรมราชปูถัมภ์ 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
บุคลากรภายนอก/10 คน 
อธิการบดี, รองอธิการบดี 

คลิก 

12 พ.ย. 2565 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านกัวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. พร้อม
ด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และสนับสนนุการด าเนิน
กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง "เดินหน้าสภาทนายความ และ
อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด" จัดโดย ดร.วิเชียร 
ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม

ห้องบรรยายกฎหมาย 
อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. 

สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
ทนายความ/100 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02Kw3ydDpNBrzs88vENNaXtpnqXfovFbQwoVnVHvj2QN2VQGngnR8viBqXtSMwdmQ8l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid08pc1AW2TKBrVtrUxrqE75v88eaQ5wLi3QsVCJft9KqvdRU1HSRPTsyMPDhEKLmgJl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02B41xKSVDzwXQL9viFJqmwCyWujcxFR8CdrGcTtkGhQceLzoTsks8duqEKfpBVjKjl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid029Q8YDVq6te6fxfaWboknWHfKTFUtj4zf9p1KdXPd1peDbzigAzjB5S6Gci58H3FQl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02UKN5pU1gNzgFMisZ11w1smHzCZYFqrTBD1Mwyy6UpupYMYf2vu6hpWKzKuhj1bKxl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02hFrdtSC1yWnUgAi9QQyLQR265XBYf8ZhG94PhbiL3dbcTndjsJtuZyyqUAA2ueqfl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

ด้วยคณะฯ โดยในการด าเนนิกจิกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดแก่ทนายความใน
จังหวัดเชียงราย 

7 พ.ย. 2565 กิจกรรมป๋าเวณียี่เป็งล้านนา  มร.ชร.  มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/70 คน 

คลิก 

4-7 พ.ย. 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
บริหารและการผลติบัณฑิตในทศวรรษใหม่" 

โรงแรมเทวราช จังหวัดนา่น มร.ชร. คณบดีส านักวิชานิติศาสตร ์ คลิก 

4 พ.ย. 2565 กฐินสามัคค ี พุทธสถานมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

27-28 ต.ค. 
2565 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ "ทักษะอาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อ
พัฒนา Soft Skills นักศึกษาฯ” 

 มร.ชร.  มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน คลิก 

26 ต.ค. 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/10 คน คลิก 

20 ต.ค. 2565 ผศ.ทศพร มูลรัตน์ คณบดสี านักวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย
บุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ เนื่องใน
โอกาสเข้าเยี่ยมชมส านักวชิานิตศิาสตร์เพื่อพบปะและ
แลกเปลี่ยนเก่ียวกับการด าเนินงานภายหลงัการพลิกโฉม
มหาวิทยาลยัฯ 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ/7 คน 

คลิก 

16 ต.ค. 2565 ผศ.ทศพร มูลรัตน์ คณบดสี านักวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย
บุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภา
ทนายความในพระบรมราชปูถัมภ์ เนื่องในโอกาสจัดปาฐกถา

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/3 คน 
ทนายความ/50 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid034YFwjBxdLXaE62YY6tbXXn4JYkP4W91GAcHJzrWzT1UgUDb5CuiKyMwiq5WRvWnHl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0x5Lk2erVg5aUuwL8PhoFDuV2hrP4jy2D2eze6Gty48AeBdU5UTVFdBEa9URxHEnSl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0x5Lk2erVg5aUuwL8PhoFDuV2hrP4jy2D2eze6Gty48AeBdU5UTVFdBEa9URxHEnSl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02aGgogY89ix3HTobYfQZLbwx9NrCnzyRJdet4BVQVgQkfnw4wPxH8PheqSGEr6epHl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid028kse9TA8QtCJbnLaEsAg4JyarSaitbWFeaTkHh9iSfKpdwJNVAYux76cV67HYdz2l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0JL6ho38VgCwgdfeY14L52B1He1tzvWiXvLCCsryM28FcYs1zQrgtTvepz6VYu1T5l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid028XfCpvqQ5fD4Dr4oXrepyWRCyp6Q3ebXcCeNqdwFReuJhLSU5RKTjchiRwGSJ27Vl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

พิเศษ เร่ือง บทบาทของสภาทนายความในสถานการณ์ปัจจบุัน 
โดยผู้เข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษในคร้ังนี้ได้แก่ ทนายความ 
จังหวัดเชียงราย 

11 ต.ค. 2565 ผศ.สุรพี  โพธิสาราช รองคณบดีส านักวชิานิติศาสตร์ (หัวหน้า
วิจัย) พร้อมด้วยคณะทีมงานวจิยั เดินทางไปราชการเพื่อจัดท า
โครงการวิจัยเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายและข้อตกลงเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางการค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอส่งออก 
ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” โดยจัด
กิจกรรมลงนามบนัทึกข้อตกลงระหว่างสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนส้มโอส่งออกต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย 

ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวียง

แก่น จังหวัดเชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนส้มโอ
ส่งออกต าบลหลา่ยงาว/15 คน 

คลิก 

6 ต.ค. 2565 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านกัวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย
บุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.เกษม ช่วยพนัง (กรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน มร.ชร.) เนื่องในโอกาสลงพืน้ที่
รับฟังการน าเสนอผลงานที่โดดเด่นของส านักวิชานิติศาสตร์ 
มร.ชร. 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน มร.ชร./1 คน 

คลิก 

5 ต.ค. 2565 คุณอิทธิพล ศรีสองสม เลขานุการ ฯพณฯ ยงยุทธ ติยะไพรัช 
อดีตประธานรัฐสภา เข้าพบผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านัก
วิชานิติศาสตร์ มร.ชร. เพื่อมอบลูกฟุตบอลให้แก่ส านักวชิา
นิติศาสตร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเล่นกีฬาของนักศึกษา 

ห้องประชุมส านักวิชา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
บุคลากรภายนอก/1 คน 

คลิก 

30 ก.ย. 2565 กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
ของส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี มร.ชร. 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
กรรมการตรวจประเมินและบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย/10 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid06AbqSZuJZvDdK6HY2izCMHfDvqCTRxp2uBJrsDT2rf7WRU1af2HUxtecxnCvgfznl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid033U6pwhZwMNpqDTDJUTVrnitoDeDRpDimDaVPFRpUi8iH7Pgt68ef8YhXf7FgVcFBl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0efTaheWh8uAQLYFS8GazihzML37ziUWY1YSWXn36zj8xHRU8udXT8Eo8eQfE4hmvl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0qACLTKQTsWFoJmiC9EDpJuAkwyux9e3jqVWDmqGcP1ESAQYyxitWNjPgdE2MGivAl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

29 ก.ย. 2565 ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ร่วมแสดงความยนิดี กับ รศ.ดิเรก  
ควรสมาคม (อาจารยป์ระจ าส านักวิชานิติศาสตร์) เนื่องใน
โอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ "รากแก้วราช
ภัฏ" ประจ าปี 2565 สาขาผู้ปฏบิัติงานสายสอนดีเดน่และร่วม
มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียรอายุราชการ ประจ าปี 2565 

ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี มร.ชร. 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

15 ก.ย. 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนตอบขอ้สอบกฎหมายผ่านระบบ
ออนไลน์ Google Forms  ให้แก่นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ 
ผ่านกิจกรรมอบรมหลักการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย 
คร้ังที่ 2 

ห้องประชุมพยอม มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/50 คน 

คลิก 

14 ก.ย. 2565 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 และประชมุบุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์ 

ห้องประชุมอาคาร
นิติศาสตร์หลังใหม ่

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

12-13 ก.ย. 
2565 

ผศ.สุรพี  โพธิสาราช รองคณบดีส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. 
พร้อมด้วยบุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์ และเจา้หน้าที่
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BGC ลงพืน้ที่เพื่อด าเนินกิจกรรมอบรมส่งเสริม
การตลาดและหาช่องทางขายผลิตภัณฑ์ BCG ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BGC 

ต.เวียง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

10 ก.ย. 2565 กิจกรรมอบรมหลักการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย ครั้งที่ 1 ตึก 26 ห้อง 2640 มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/50 คน 

คลิก 

6 - 7 ก.ย. 
2565 

ผศ.สุรพี  โพธิสาราช รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร์ และเจ้าหนา้ที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดดว้ยเศรษฐกิจ BGC ลงพื้นที่เพื่อด าเนิน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปน้ าผึ้งและการเพิ่ม

ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0dqQYGURreysfHGY8yb6WmgsEZzLx8xi1kKhDcZFWvnNJx4fvUciax1MDm4RiSFdwl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0346feAmyojY6zaz3tAsYAt7k7zrFPmWB1Z5qAhyMbHJmnaYrG1d6hdjQRHfwSpJHdl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0y3z4HcYsJ54Mx51my7mhTSghQ3i2PKR5xCwcrFLPwZwHhsbPN3WmorsQKVwcpGoVl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0nmG4eEgJghx85xopJgfSehqTwoC43FZqkaxUnUoSCPfSviTwvSJdvjsABwH5zAAvl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0E7EJ6bx3ovEiadJEcs4RvDSuVEuryFBX5oZy764pVNU5171vE2W2TK9fbEtDUfAdl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0324wN54jf7dAH16L4PoMPF2VZ3h5hrEpgZii799Z9UL2tNM4S9cjJS4yqDLCginsXl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

มูลค่าผลติภัณฑ์ ภายใตโ้ครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BGC 

5 ก.ย. 2565 นางสาวจักษณา ปญัญาสิทธิ์ ผูอ้ านวยการส านักงานยุตธิรรม
จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร ด าเนินกิจกรรมอบรม
บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ
ส านักงานยตุิธรรมจังหวัดเชียงรายและกฎหมายตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้อง แก่นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. 

ห้องประชุมอินทนลิ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/70 คน 

คลิก 

3 ก.ย. 2565 อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ อาจารยป์ระจ าส านักวิชานิติศาสตร์ 
พร้อมด้วยบุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์ และเจา้หน้าที่
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BGC ลงพืน้ที่เพื่อด าเนินกิจกรรมอบรมการพัฒนาผ้า
ปักลายม้งและการพฒันาเครื่องประดับม้ง ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BGC 

ต.เวียง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

2 ก.ย. 2565 อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ อาจารยป์ระจ าส านักวิชานิติศาสตร์ 
พร้อมด้วยบุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์ และเจา้หน้าที่
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BGC ลงพืน้ที่เพื่อด าเนินกิจกรรมอบรมการพัฒนาผ้า
ปักลายม้งและการพฒันาเครื่องประดับม้ง ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BGC 

ต.เวียง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

2 ก.ย. 2565 ผศ.สุรพี  โพธิสาราช รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร์ และเจ้าหนา้ที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดดว้ยเศรษฐกิจ BGC ลงพื้นที่เพื่อด าเนิน

ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid036B1v27hSoDuHjfEZYjowDYbuphh3y5xQusuNvdgvY6zAM42UZEBYnK97JVBm1s2vl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0373Mx4JzSwPCC3LQdkLJtSAXnYdhF5Up6RSdNo8gDQLqFb9QParKhtFwZqZJj1wYol
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02kXjfAefSCwkpKG1x1hbRprjkXLBbfZpezUr4LVHpzYfynu6jrwfYuKUAa4kKpfBRl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0vSBYBuU8s8b8iGtPRdJxduTVdtw1b5soBkdeC2w42prAkK8QVgEKo3cvEcJDRdq2l


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

กิจกรรมพัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ์และช่องทางการตลาด BCG 
ของผลิตภัณฑ์ ภายใตโ้ครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BGC 

1 ก.ย. 2565 ผศ.สุรพี  โพธิสาราช รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร์ และเจ้าหนา้ที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดดว้ยเศรษฐกิจ BGC ลงพื้นที่เพื่อด าเนิน
กิจกรรมพัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ์และช่องทางการตลาด BCG 
ของผลิตภัณฑ์ ภายใตโ้ครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BGC 

ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

1 ก.ย. 2565 ในช่วงเชา้ เวลาประมาณ 10.00 - 12.30 น. ให้การต้อนรับ
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยตุิธรรม กระทรวงยุติธรรม 
พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของส านักวชิานิติศาสตร์ 
มร.ชร. 

และในช่วงบา่ย เวลาประมาณ 13.00 - 16.30 น. ให้การ
ต้อนรับบุคลากรจากสาขาวิชานติิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เนื่องในโอกาส
เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตร และการด าเนินงานในดา้นตา่ง ๆ ของส านักวชิา
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

ห้องประชุม อาคาร
นิติศาสตร์หลังใหม ่

ส านักวชิานิติศาสตร์ บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

30 ส.ค. 2565 ผศ.สุรพี  โพธิสาราช รองคณบดีส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. 
พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรและนักศึกษานิติศาสตร์  ร่วม
ออกบูธแนะน าหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

โรงเรียนเชียงค าวทิยาคม  
อ.เชียงค า จ.พะเยา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/4 คน คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0GpPAX1Ndty68hAUYVyciL7HvskicVCnH3H2Eg75MkZh5xjMmdsDAAQUis1sfiABhl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0212YeHSuYzmrFE8NzGVhgXhxUHDbtT2L7jJB9RA2jwuaiZc7fbDkzLCUcjphZpihVl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02agZtXw3Eg7wFjz6cHfNZk43S3jmiSLpojYPFiucC6oSD7HWVoQxiQBF6ShKarKNZl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

แก่นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้กิจกรรม 
CRRU Open House On Tour 

29 ส.ค. 2565 ผศ.พชรวรรณ ข าตุ้ม รองคณบดีส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. 
และผศ.สุรชัย อุฬารวงศ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร ์
ร่วมด าเนินกิจกรรม CRRU Open House On Tour 

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/4 คน คลิก 

26-27 ส.ค. 65 กีฬาสานสัมพนัธ์นติิศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างส านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ส านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย และมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง 

ส านักวชิานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงราย และ ส านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่

ฟ้าหลวง 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/100 

คน 

คลิก 

26 ส.ค. 65 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดบัรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย ์มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/10 คน คลิก 

24 ส.ค. 2565 ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ อาจารยป์ระจ าส านักวิชานิติศาสตร์ 
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมาย ภายใต้
โครงการโรงเรียนผู้สงูอายุเทศบาลต าบลแม่จนั อ.แม่จัน จ.
เชียงราย 

ห้องประชุมสิงหนวตัิ 
เทศบาลต าบลแม่จัน  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

เทศบาลต าบลแม่จัน  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน คลิก 

21-24 ส.ค. 
2565 

อาจารย์วิภา พนัธนะบูรณ์ อาจารย์ประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ 
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรและน าเสนอ
ผลงานวชิาการ ภายใต้โครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2565 ในหัวข้อ 
“Globalization of research & innovation” 

โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02DAWnQcHhRfb2vprv3LRzT8YyBsbVdpN8ZCCHpwU7rc96BPMCJdhHLLfPLZtaUZHhl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02nps4EwKojKhzZyCES6s9oB6Cpxzz46UzKh62SHQfSed4h2TQpy8KuGitKbP3vsFFl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0ZjxqAavz5bGi8gAPvGhhLg9iMKDpzpKD42ekXQrZ68YDjmWL7bFSyNBma6SsfPMyl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0tCfCBYMRpLHoz1xMsH5YufKcVNBrUpWfBERgpq8dzZxRAGeA6afxN2bkjXupLeQYl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02vWLChctWYswVqiPeCSj28BxdCtp9HbwLCHcg3TaNv2YUB2huBUVgvNvhv4KajQDnl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

22 ส.ค. 2565 ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ (อาจารย์ประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ 
มร.ชร.) พร้อมด้วยนักศึกษานิตศิาสตร์ เป็นวทิยากรบรรยาย
ความรู้กฎหมาย ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปี 2565 

เทศบาลต าบลสันทราย อ.
แม่จัน จ.เชียงราย 

เทศบาลต าบลสันทราย อ.
แม่จัน จ.เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/8 คน 

คลิก 

18 ส.ค. 2565 เข้าร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจ าปี 2565 อภิปรายเร่ือง 
การระงับข้อพิพาททางเลือก : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
แขวง 

มร.ชร. ศาลแขวงเชียงราย บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/80 คน 

บุคคลภายนอก/20 คน 

คลิก 

16 ส.ค. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรตัน์ คณบดสี านักวิชานิติศาสตร์ 
และอาจารย์วิภา พันธนะบูรณ์ อาจารย์ประจ าส านักวชิา
นิติศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาในรายวิชากฎหมายเก่ียวกับยา
เสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย
วิจัยและพฒันาพันธุ์พชืกัญชาเพือ่การแพทย์ 

GTG มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/30 คน 

คลิก 

16 ส.ค. 2565 จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องใน
วันรพี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ภายใต้การสนับสนนุกิจกรรม
ระหว่างส านักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. ร่วมกับ สภาทนายความ
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/20 คน 

ประชาชนทั่วไป/200 คน 

คลิก 

15 ส.ค. 2565 อาจารย์วิภา พนัธนะบูรณ์ อาจารย์ประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ 
มร.ชร. น าตัวแทนสโมสรนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุม
เร่ืองการจัดการกีฬากระชับมิตรนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยราช
ภัฏเชียงราย vs นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ร่วมกับ ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาของส านัก
วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/5 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02vQRDVjprWnE5b1Uv57bonjcPtabE5bLiszDr8AWTRUmBeLju1NMcvqiemAisX8btl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0KFaKx7wQNhDzTVMgjYAVX2RH9hbhC1upNgHx1ktb6LknHmTzQeb2ojgYVShMc2m8l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0MzFuAbZwJ1oDAbY7sBQEdpQxC87tMmNm7XnKiZpnYMCsKsbixveKFeiDw88oVxtal
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid022Synr5ouFYFviQoypgxTwsznkt75swyzK6ey3eRsauBthsRgXrw2Yd89X8PbZfN7l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0WQKBS7WBFvq6nsp7rBgo1RzunBki5EPK4RycheCDJ275rzpTtQZwAFvLwTF6f1bjl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

14 ส.ค. 2565 ผศ.สุรพี  โพธิสาราช รองคณบดีส านักวชิานิติศาสตร์ พร้อม
ด้วยทีมงานวิจัย เดินทางไปด าเนินกิจกรรมเวทีสนทนาแบบ
กลุ่มเพื่อจัดท าสัญญามาตรฐานการส่งออกส้มโอของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนส้มโอส่งออกต าบลหล่ายงาวไปยังประเทศจีน 
ภายใต้โครงการวิจัยเร่ือง "มาตรการทางกฎหมายและข้อตกลง
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอ
ส่งออกต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

ห้องประชุมเทศบาล 
ต าบลหลา่ยงาว  

อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/5 คน 

คลิก 

10-12 ส.ค. 
2565 

ร่วมการประชุมทางวชิาการเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย 
โครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระท าผดิออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการ 
การพักการลงโทษ การลดวันตอ้งโทษ และการอภัยโทษ : แนว
ทางการมีส่วนร่วมของต ารวจ อัยการ ศาล   

โรงแรมทีมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น 

กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงยุติธรรม บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

11 ส.ค. 2565 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชยั
มงคลและการมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง “วนัแม่
แห่งชาติ” ประจ าปี 2565 

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/10 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/10 คน 

คลิก 

9 ส.ค. 2565 ผศ.สุรพี โพธิสาราช รองคณบด ีและผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ 
อาจารย์ประจ าส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ได้รับเกียรติจาก 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมาย ภายใต้โครงการอบรม
ให้ความรู้กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

เทศบาลต าบลแม่จัน  
จ.เชียงราย 

เทศบาลต าบลแม่จัน  
จ.เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
ประชาชนทั่วไป/ คน 

คลิก 

9 ส.ค. 2565 freshy boy & girl school of law 2022 หอประชุมอินทนนิ ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/70 คน 

บุคคลภายนอก/20 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0DeTFra7mhQoxG9kfMjokHQXY7Y5nVFnuf66NVRWTfphZNt6AhqFdMs8pCUmurgZ8l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02bSn57dnU17p4QnbA2HDYP4zGr615iNGWCynzjTwY64hnz3emisYQ9xdSor3szawql
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02ExTpFe9rFfN6zXo8rQQvehqXoyiKAK4kqYrEVJwADZrtu4iYap5bQHBtt1A44G77l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid022ZXqpF6NxJy9JYbN87zETpyDJkj8dPa4pfGabiQrQBawL4jTB2m7aFP1P2dfsBpnl
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=niticrru&set=a.5068026659961357


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

7 ส.ค. 2565 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาหนา้พระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมาย
ไทย เนื่องในวนัรพ ี

ศาลจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน คลิก 

6-7 ส.ค. 2565 กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้การสอบบรรจุเข้ารับราชการทัว่ไป 
ทนายความ และงานในสายงานกฎหมายให้แก่นักศึกษาส านัก
วิชานิติศาสตร์ 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/50 คน 

วิทยากร/6 คน 

คลิก 

6 ส.ค. 2565 บุคลากรและนักศึกษาส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ได้รับเกียรติ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กฎหมายพื้นฐานใน
ชีวิตประจ าวนัและกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ"  

กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเชียงรายที่ 1 อ าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเชียงรายที่ 1 อ าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/30 คน 

คลิก 

4-5 ส.ค. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปี พ.ศ.2565 ภาคภาษาไทย “ทนายความในยุคแห่งการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่” 

สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ห้องประชุมชัน้ 4 สภา
ทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เขตบางเขน 

กทม. 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/2 คน 

คลิก 

27 ก.ค. 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9  
มร.ชร. 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/3 คน คลิก 

26 ก.ค. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้กฎหมายทั่วไปใส่ใจเยาวชน  
เพื่ออบรมให้ความรู้กฎหมายแก่นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ 
ชั้นปทีี่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคบัคดี
จังหวัดเชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/250 

คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0crFBohKVbtzcGbgxr2CC4cyXok3EJh6yxH1ZFdzabq3BbPoVp1af8NisYauQZhDZl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02De7vT9vBFKagEcoGrswUnbKvZdpYbsQWvNmwgZ1mBd6KqxGuYiepPajwpiuSKPMwl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0k72okaK8cQUR7Vohr9XMiYGvbNkYJjUja4Rj8SbCzhsA6jT6AD4GpPWptQvpAq7Ml
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02off2YoNZetTLAHYTkqY5Nkg3oUhkgwqPmQVFby7AGT1FBU7e1VpTNtxc3EZhEfYSl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0T7J3bXqjiC9TQEPLiUvvQFPmBd9FehA8t41qhzZpMoccrSxVJyHPzQSVfFLQV4d2l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid031mKn7BJvzfm1eV2dPC8bAkZXh17xXH6R5cafXaU7HPKbqUf1js7Zz4YWVitgVM5Ml


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

20 ก.ค. 2565 บุคลากรและนักศึกษาส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ได้รับเกียรติ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กฎหมายพื้นฐานใน
ชีวิตประจ าวนัและกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ"  

กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเชียงรายที่ 1 อ าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเชียงรายที่ 1 อ าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/30 คน 

คลิก 

20 ก.ค. 2565 โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจ าปี พ.ศ.2565” มร.ชร. ศาลจังหวัดเชียงราย บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/150 

คน 

คลิก 

19 ก.ค. 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์และบุคลากร
ส านักวชิานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อ
หารือและระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การจัด
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี การน านักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย แจ้งกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการในไตรมาสที่4 แจ้งความคืบหนา้การปรับปรุงอาคาร 
การส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ และแจ้ง
เร่ืองการย้ายสถานที่ด าเนนิงานและจัดการเรียนการสอนจาก
อาคารนิติศาสตร์เดิมไปยงัอาคารนิติศาสตร์หลังใหม่ เป็นตน้ 

ออนไลน ์
Google Meet 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

18 ก.ค. 2565 พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและร่วมถวายพวงมาลาสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจ าปี 2565 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนน ีมร.ชร. 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/10 คน คลิก 

12 ก.ค. 2565 กิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา บริเวณหน้าหอปรัชญา 
รัชกาลที่ 9 

วัดพระธาตุจอมสัก จ.
เชียงราย 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/100 

คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02GN2nTgfn5LxC7Hu7DUuJ5U3WZY5jMrM8tipKUE76sWtrtwLWr69m4e62HUusqqcxl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02t5kJGHzTFH7y13FJuqbmnG5M5tvAFkFeRMMDMZD68TEqF5o7V5E32AvqCaDUXWjTl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid09Efx1otydX7WwXMwKYi65awwyoappXXwB5ZSQbdiQGJUD4pUgvyQGS3tVDUKZMKol
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02mvdWVa1RUdDaLvCznzoFBbmTgShzsYT6taqWEjUXFdQCMB2STJidUqVdpJWN5YA1l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid04kXvB47pFbZV1ypLK2DVdbaNq9scGspXw5CZaryFZxXmXMeqgX9ZT2h3wpgDX86rl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

8 ก.ค. 2565 พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

พุทธสถานมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

8 ก.ค. 2565 พิธีวันทาคณาจารย์ประจ าปี 2565 หอประชุมใหญ่ มร.ชร. มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/100 

คน 

คลิก 

6 ก.ค. 2565 พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

ณ ลานอนุสาวรีย์ อาจารย์
ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว มร.ชร. 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/20 คน 

คลิก 

5 ก.ค. 2565 ประชุมบุคลากรส านักวชิานิติศาสตร์ เพื่อพิจารณางบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2566 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

30 มิ.ย. 2565 ให้การต้อนรับ ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกลู 
และทีมงาน เนื่องในโอกาสมาให้ความรู้และชี้แจงแนวทางใน
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย และชี้แจงประเด็นอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
รองอธิการบดีและคณะ/5 คน 

คลิก 

29 มิ.ย. 2565 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 และประชมุบุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์ 

โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัด
เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/2 คน 

คลิก 

27 มิ.ย. 2565 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอย
ฮาง โครงการก าลังใจในพระราชด าริ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (เรือนจ าชั่วคราวดอยฮาง) ภายใต้
กิจกรรมอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาส านัก
วิชานิติศาสตร์ 

ศูนย์การเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/50 คน 

คลิก 

27 มิ.ย. 2565 กิจกรรมเวทีน าเสนอธรรมนูญวา่ด้วยสังคมสุขภาวะ หมู่บ้านสนัตน้ม่วง หมู่ 5 
บ้านสันตน้ม่วง ต.เจริญ

ราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/10 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/CRRUNEWS/posts/pfbid0k9yS8HTSF5VjCkc1UrYtYmEkyQGvuyf482u9cxNeZWouZgDcAh2mZUt7R32tGNhel
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0UbF3s2pNLdbFnetfSfcAxRB1EcS1TQa4PkZkVo41sCdp6pqVbLDVkDDsJEcQLvF9l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02tCjgmGJ2fKe7hcHg19zLzg3KMU81teo7dfSeCFC51r7o2H6SMrS3H22ENScJFRyil
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02kKoT7JUzN8v8jJZEnPMemNMcpVQSrCogUfFps7828hCg3mxusFWHLAJUmrs8cjbYl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02GCK3PeVqTAFdUn2wCpVvnh4hLo9Ki7rH1DXhtoEfWaX2qn4PqNbBfZt2mvPovmhnl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid04Qf6WAkqHdY5fBbvmykZXHbxvMazFPx5FtmzDhZaKNhtyU2WMCPx1S7dGVGaPLNNl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0eTiq6BVs1pDg3eVggJ5UzE5mXxweadZrLw97nh7ve5XfzdVYwM1eHRdaD9KpHyqGl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0FskGMBTDDjJnkwZquYUNJ3yKJGVLDufXFHHpFxaMLx8tVUm8wXesTGa9TJU9JLTMl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

27 มิ.ย. 2565 กิจกรรมพัฒนาผูน้ านักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
โครงการอบรมหลักสูตร “Train the trainers : ผู้น าจะสร้าง
ผู้น ารุน่ต่อไป” ส าหรับผูน้ านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จาก 13 คณะ/วทิยาลยั/ส านักวิชา องค์การบริหาร
นักศึกษา และชมรมกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน จ.เชียงราย 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/1 คน 

คลิก 

24 มิ.ย. 2565 กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร
ของส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

23 มิ.ย. 2565 กิจกรรมน าเสนอและส่งมอบธรรมนูญชุมชนว่าด้วยการจัดการ
ขยะ ณ ศูนย์สุขภาวะเทศบาลต าบลป่าตาล เพื่อน าเสนอและ
ส่งมอบธรรมนูญชุมชนว่าด้วยการจัดการขยะครัวเรือนประจ า
ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565 

ศูนย์สุขภาวะเทศบาลต าบล
ป่าตาล เพื่อน าเสนอและสง่
มอบธรรมนูญชุมชนว่าด้วย
การจัดการขยะครัวเรือน

ประจ าต าบลปา่ตาล อ าเภอ
ขุนตาล จงัหวัดเชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/7 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/10 คน 

คลิก 

22 มิ.ย. 2565 ร่วมประชุมโครงการ U2T ร่วมกับ อบต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย 

อบต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

22 มิ.ย. 2565 ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ส านักงานเทศบาลต าบล
เวียง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

20 มิ.ย. 2565 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านกัวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. ได้รับ
เกียรติเสวนาร่วมกับ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคบัคดี ผอ.ศูนย์ด ารงธรรม ผอ.
ส านักงานคุมประพฤติ ผอ.ส านกังานบงัคับคดี และผอ.
ส านักงานยตุิธรรม จังหวัดเชียงราย เสวนาเร่ือง บทบาท
ภารกิจกระทรวงยุติธรรมเพื่อประชาชน และไดส้่งตัวแทน

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ส านักงานยตุิธรรมจังหวัด
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/50 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02xD2UZ6yZTvFHe4F86JDxMNn6gZfjEVWWdFThWYuyPWmtZcHop9yyTxWYjU3q1drvl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0bjhHcA35W2SvfHTJG6htVHAKGqLQjsZ3gnojzyLjFS9aF9bx6AjtxjViWVD56Xjml
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02Wo1zGvxX6kHqcFnf26RquZV3sPVXuQsUALXRt1sFqS9yAy2s6XkB56ZqLBXSnpNVl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02AeoCQzZLLDghDsyYvH3XVAYEfLoC3dFWZMjYG98Yyzas9d1S28uR45tsoi7wZ79Yl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02AeoCQzZLLDghDsyYvH3XVAYEfLoC3dFWZMjYG98Yyzas9d1S28uR45tsoi7wZ79Yl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid034xytsiMoDrUCTg6uMhDuohEPxuw7epgB6CYexp5UKT7nU1gNUL25ueQWS4MVN7jYl


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

นักศึกษานิติศาสตร์ร่วมจัดนทิรรศการเผยแพร่บทบาทภารกิจ 
และผลงาน ภายในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน
จังหวัดเชียงราย และยุติธรรมพบประชาชน 

18-19 มิ.ย. 
2565 

กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้การสอบบรรจุเข้ารับราชการ 
ต ารวจชัน้สัญญาบัตร 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

17 มิ.ย. 2565 กิจกรรมประเมินเชิงวิพากษ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
กฎหมาย และประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์ ครั้งที่5/2565 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

16 มิ.ย. 2565 อาจารย์และนักศึกษาส านักวชิานิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมาย ภายใต้โครงการเสริมสรา้ง
ความรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน 

อาคารอเนกประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

สระ อ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/10 คน 

คลิก 

11 มิ.ย. 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานิตศิาสตร์ ภาคปกติ(ส-อ) ประจ าปี
การศึกษา 2565 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/10 คน 

คลิก 

10 มิ.ย. 2565 บรรยายพิเศษ เร่ือง ใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีและมีสุข โดยความ
กรุณาจาก ดร.อรรจน์ สีหะอ าไพ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ 

มร.ชร. มร.ชร. นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/50 คน คลิก 

9 มิ.ย. 2565 กิจกรรมส ารวจความต้องการของชุมชนและยกร่างรบัฟังความ
คิดเห็นธรรมนูญว่าด้วยการจัดการขยะ 

ศูนย์สุขภาวะต าบลปา่ตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/10 คน 

คลิก 

1 มิ.ย. 2565 กิจกรรมอบรมสร้างทัศนคติที่ดแีละถูกต้องในการเรียน
นิติศาสตร ์

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/100 

คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid06gFmM9aA8mdWL6fN6Qa8H178shHfJXjrapW6m48CXJTL9jhhEtAXhyuP5bEGiyBml
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0ksN6D6W26WNKHWXhaj9rMLabiR94jKFXw1T65tLCLFG6gW6BmSbC4zPeJbMbTcwwl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0PcVSHwf9ta9Wi12734x6rzwZbTrfKLNdBSfhwtFsRM9s36LdgNw8uNVDTHy3zGAel
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0gWKnFWnD4etW83MQXgUvgksyyxpt7c83xWW1m6t1fVchN594k2EFdao8DPEi2gkrl
https://www.facebook.com/suthat.klaysuwan/posts/pfbid02RQtrnUHXyspq6QtEwaWfRdhKhx65FNdhCYFdqy4t6e1XZdUqy2tQkqPS7Mvt61Xql
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02AUCnHLMCH5Chsw99YBsbhNyYJXKsHUiSWKgt7LJErvurotUyrJ68YYL6jhHP7bYPl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02aaCg8T56VrmZa6GQnuBZ6Sg137KtSta1H8HEnKeCGgC1iWBZ8n8mLFa7JaFAUBpol


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

21-22 พ.ค. 
2565 

โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจยัเร่ือง การเพิ่มศักยภาพและ
ความเข้มแข็งเพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนส้มโอส่งออก ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 

ชุมชนต าบลหล่ายงาว 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด

เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

11 พ.ค. 2565 รดน้ าด าหัว มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/30 คน 

คลิก 

9 พ.ค. 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย (มร.ชร.) 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
รองอธิการบดี/ 1 คน 

คลิก 

12 เม.ย. 2565 สืบสานป๋าเวณี “ปี๋ใหม่เมือง” “สรงน้ าพระ-สักการะสิง่
ศักดิ์สิทธิ์” ประจ ามหาวิทยาลัย 

มร.ชร. มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน คลิก 

9 เม.ย. 2565 กิจกรรมเปิดเวทีและแนะน าผู้วจิัยภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง 
"การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสม้โอส่งออกต าบลหลา่ยงาว 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
หล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอส่งออก

ต าบลหลา่ยงาว/10 คน 

คลิก 

4 เม.ย. 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักวชิานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพื่อปรับแก้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักวิชาฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

4 เม.ย. 2565 "บริการวิชาการ ช่วยเหลือประชาชนดา้นกฎหมาย" หอประชุมกาสะลองค า  
มร.ชร. 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดเชียงราย/10 คน 

ประชาชน/150 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0V8uxsoh1Zk7MGyrHN6qvoM7m2vJ9QjkGNHsGi1kJGaomjHmsQikZAHAFK1ApDqWXl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4816505461780146
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4811296405634385
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4740567036040656
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4733282790102414
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4722295031201190
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4720278808069479


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

1 เม.ย. 2565 จัดรายการสัมภาษณ์ “ผู้สมัครกรรมการสภาทนายความ พบ 
ทนายความ” 

สื่อสารองค์กร มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ผู้สมัครกรรมการสภาทนายความ/1 

คน 

คลิก 

24-25 มี.ค. 
2565 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นนกันิติศาสตร์ในยุคดิจทิัลให้แก่
นักศึกษา (แบบออนไลน์)  

อบรมผ่านโปรแกรม 
Google Meet 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/50คน 

คลิก 

23 มี.ค. 2565 กิจกรรมกฎหมายสู่ชุมชน ชุมชนบ้านสนัต้นมว่ง หมู่ 5 
บ้านสันตน้ม่วง ต.เจริญ

ราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/20คน 

คลิก 

23 มี.ค. 2565 กิจกรรมลงพื้นที่จัดธรรมนูญวา่ด้วยสังคมสุขภาวะ ชุมชนบ้านสนัต้นมว่ง หมู่ 5 
บ้านสันตน้ม่วง ต.เจริญ

ราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/20คน 

คลิก 

16 - 17 มี.ค. 
2565 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะพร้อมเข้าสู่วิชาชพี
กฎหมายให้แก่นักศึกษา (แบบออนไลน)์ 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/50คน 

คลิก 

14 มี.ค. 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร ์คร้ังที่ 2/2565 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13คน คลิก 

10 มี.ค. 2565 จัดรายการ "ผู้สมัครนายกสภาทนายความ พบ ทนายความ" สื่อสารองค์กร มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ผู้สมัครนายกสภาทนายความ/1 คน 

คลิก 

10 มี.ค. 2565 เข้าร่วมการประชุมติดตามการด าเนินงานวิศวกรสงัคม ภายใต้
โครงการ การสร้างอัตลักษณบ์ณัฑิตวิศวกรสังคม คนของ
พระราชาฯ ข้าของแผ่นดนิ 

โรงแรมแสน โฮเทล อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

ส านักยุทธศาสตร์การพฒันา
ท้องถิ่นและบริการวชิาการ 

มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2คน คลิก 

10 มี.ค. 2565 กิจกรรม CRRU-CWIE DAY 2022 “การบริหารจัดการ CWIE 
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ปี 2022” ของหน่วยงานจัด
การศึกษาภายใน  

โรงแรมทีคการ์เด้น สถาบนัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/5คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/4722295031201190
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4701450879952272
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4688811051216255
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4688811051216255
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4690794194351274
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4667840413313319
https://www.facebook.com/148913121934747/videos/535848034624812/
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4657602801003747
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4657140771049950


ว/ด/ป 
ที่ด ำเนินกำร 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินงำน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน คลิก 
ดูข่ำว 

8 มี.ค. 2565 กิจกรรมบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน บ้านสันตน้ม่วง ต.เจริญ
ราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/20คน 

คลิก 

28 ก.พ. 2565 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการท างานเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ
กฎหมาย(ปัจฉิมนิเทศออนไลน์) 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/50คน 

คลิก 

26 ก.พ. 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส านัก
วิชานิติศาสตร์ 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

26 ก.พ. 2565 กิจกรรมประกวดดาว-เดือนนิตศิาสตร์ ประจ าปี 2565 มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/100 คน 

คลิก 

14 ก.พ. 2565 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณฐิติมา มณีพรม ศิษย์เก่าส านัก
วิชานิติศาสตร์ เนื่องในโอกาสไดร้ับรางวัล "ราชภัฏสดุดี" สาขา
ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการวันราชภัฏประจ าปี 2565 

มร.ชร. มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ศิษย์เก่านิติศาสตร์/1 คน 

คลิก 

9 ก.พ. 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ส านักวิชานติิศาสตร์ 

มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/12 คน 
นักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์/50 คน 

คลิก 

9 ก.พ. 2565 ประชุมบุคลากรส านักวชิานิติศาสตร์ เรื่อง การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

10-11 ม.ค. 
2565 

เข้าร่วมรับพรและสวัสดปีีใหม่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 
(อธิการบดี) และร่วมสวัสดปีีใหม่แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/4652292104868150
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4633350466762314
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4628263313937696
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4623640067733354
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4586351084795586
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0XnGbaKJBtkb3MQ9qDAHoboTgJw39Yi4bisQuX1PgGNUE9weR35SQtZvB8M2fUMmEl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4571047452992616
https://www.facebook.com/niticrru/posts/4460017967428899

