
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายด าเนินงาน ประจ าปี 2566 
ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน  

รวมกิจกรรมที่ด าเนินการ/เข้าร่วม จ านวน 40 กิจกรรม 

ว/ด/ป 
ที่ด าเนินการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินงาน ผู้จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน คลิก 
ดูข่าว 

15 พ.ค. 2566 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษานิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2565 

โรงแรมทีค การ์เด้น สปา  
รีสอร์ท 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 2 คน 

นักศึกษานิติศาสตร์/ 6 คน 

คลิก 

11 พ.ค. 2566 ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมนิติศาสตร ์ คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

20 เม.ย. 2566 จัดประชุมจดัท าเอกสารประกอบการสอนวชิาgen (กฎหมายรู้
แล้วรอด) 

ห้องประชุมนิติศาสตร ์ คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

20 เม.ย. 2566 ผศ.ทศพร มูลรัตน์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์) พร้อมด้วยบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ เข้าพบผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง (อธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย) เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ 
รวมถึงรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัฯ 

มร.ชร. คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

29 - 31 มี.ค. 
และวันที่ 3 - 4 

เม.ย. 2566 

รศ.ดิเรก  ควรสมาคม อาจารยค์ณะนิติศาสตร์ มร.ชร. ได้รับ
เชิญจากวิทยาลัยบริหารศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการประชุม Focus Group เพื่อ
ร่วมอภิปรายเสนอแนะในฐานะผู้เชี่ยวชาญ (ดา้นกฎหมาย) 
ประเด็นบทบาทหน้าที่ ข้อก าหนด และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับภารกิจ ซึ่งด าเนนิงานภายใตโ้ครงการวิจัย เร่ือง บทบาท
หน้าที่เชิงกลยทุธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับภารกิจ

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดพะเยา และจังหวัด

ล าพูน 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02tv5JLoNkevTds21cX2Q1A9TtSYKqpD26s5ru7ENAWLwpCaUBjN2886ztfV2hAfyYl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02ifry4rDuZAb9LyJWKUVgDJ1SiHdV5x2YdYWufoKdttXKLZRxiLLPftc5YxFZwS9Ql
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02FbkPvL3CDx8DCQVo3uiqnNs7NKWtfTN1Jdy1ApWTRppvZgg6TCkyh81NxahsuLEUl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid036YfZvgNdC7EiZafXkm7ahBg2npFrPY1DRTa4ui5ThjQQP3qjJAEmYq4xWv2LLHQXl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02pefgFJjjpzVwz2Nwm3juLxqqACm2wFDrTtz4xFbSAUJau9jpvbwaLs8EAi63ZzLl


ให้บริการดูแลสุขภาพชุมชน กรณีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 
โดยร่วมประชุม 

1 เม.ย. 2566 กิจกรรมรดน้ าด าหัวคณาจารย์ เพื่อเป็นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสบืสานประเพณีไทย 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 50 คน 

คลิก 

30-31 มี.ค. 
2566 

กิจรรมอบรมหลักสูตรการอุทธรณ์ภาษี และการต่อสู้คดีภาษี 
เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษีแก่ประชาชนทีส่นใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

อบรมแบบ Onsite ณ 
อาคารนิติศาสตร์ มรชร. 

และในรูปแบบ Online ผ่าน
แอพพลิเคชั่น zoom 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ประชาชนและผู้สนใจ/ 70 คน 

คลิก 

28 มี.ค. 2566 ผศ.สุรชัย  อุฬารวงศ์ พร้อมด้วยตัวแทนฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะนิติศาสตร์ มร.ชร. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะการจัดการองค์ความรู้ และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

โรงแรมเดอะมันตรินี อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/3 คน คลิก 

28 มี.ค. 2566 ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ อาจารยค์ณะนิติศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
"ติดตามโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตและยกระดบัเศรษฐกิจ
ฐานราก และจัดท าหลักสูตร Non-Degree 

ร้าน Blendsook จ.
เชียงราย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน คลิก 

26 – 28 มี.ค. 
2566 

อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ และอาจารย์วิภา พันธนะบูรณ์ 
อาจารย์คณะนติิศาสตร์ น าตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์ ไป
ราชการเพื่อเข้าร่วมงานวชิาการนิติศาสตรล์ูกรพีภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน คลิก 

23 มี.ค. 2566 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มร.ชร. พร้อมด้วย
บุคลากร เดินทางไปราชการ ณ บ้านสันทรายกองงาม ต าบล
บ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อคืนข้อมูล
โครงการวิจัยเร่ือง ปัญหาและความต้องการของชุมชนในการใช้
ประโยชน์ที่ดนิในเขตปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม กรณีศึกษา
บ้านสันทรายกองงาม ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
ประชาชนและผู้สนใจ/ 30 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02E7h4GdJnfo76KgYzpkDXK6fNzJQUQP8J3cjqNxLh2nYQKnHSSeoZgDktxmrSjh6Ql
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0bxCg8BsJQFKERKtNkkHMQnNwavVzq537f8sHkGECFSotU1xCunhRbxcVj3LVUGMsl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0L5ZTeTp6QadPUxcx7txCdVXbqMMxVGrc193RknjWysEHXmZNmEcE12utip7RH9UVl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0xGgsyBDJSWg1N114ez6foqHGTDiqyEs7gPubY4wW7czg2vWWorZTEi4RWHQaQz7Ql
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02g9rBh7nLAXBygWTY99ttH4q3g8xwEuB334XKEbgecVSYWnkoBzw5StixoLxeYQVel
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0KbGuVyLTxeHjCdj8Mzfny4N5ghRtmJrFiU6sm4RWLCFkYPRpGxeWLW4nE8yx4EE3l


21 มี.ค. 2566 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรคลังหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

โรงแรมทีค การ์เด้น สปา  
รีสอร์ท 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 3 คน 

คลิก 

10 - 11 มี.ค. 
2566 

กิจกรรมการยกระดับคุณภาพชวีิตและศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่
การสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

ห้องประชุมโรงเรียนผูสู้งอายุ  
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.

เชียงราย 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
ประชาชน/ 50 คน 

คลิก 

10 มี.ค. 2566 น าตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมการประกวดน าเสนอ
แนวคิดธุรกิจต้นแบบและเสวนาการถอดบทเรียนการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่“เถ้าแก่น้อย” ภายใต้โครงการ : พัฒนา
ทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อน าเสนอแนวคิดธุรกิจ
ต้นแบบสู่สาธารณชนและถอดบทเรียนการเป็นผูป้ระกอบการ
รุ่นใหม่ให้เกิดแรงบันดาลใจ และมีแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์อาชีพของตนเอง 

ร้านเบลนด์สุข ต.นางแล  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 5 คน 

คลิก 

9 มี.ค. 2566 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชนและทีมงานสู่การเปน็ 
Smart Local CEO 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่ผึ้งโพรงชัยพฤกษ์ ต.
ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.

เชียงราย 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
ประชาชน/ 30 คน 

คลิก 

8 มี.ค. 2566 กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Branding แผนธุรกิจ Digital 
Content และเพิ่มช่องทางการตลาด 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่ผึ้งโพรงชัยพฤกษ์ ต.
ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.

เชียงราย 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/6 คน 
ประชาชน/ 30 คน 

คลิก 

3 มี.ค. 2566 กิจกรรม แนวปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ป่าชุมชนคาร์บอนเครดิต 

เทศบาลต าบลบา้นสาง อ.
เมือง จ.พะเยา 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง พร้อม

ด้วยคณะกรรมการป่าชุมชน ผูน้ า
ชุมชน และบุคลากรของเทศบาล

ต าบลบ้านสาง/ 60 คน 

คลิก 

2 มี.ค. 2566 Goodbye Senior 2023 ครัวคุณอ๊อด จ.เชียงราย นักศึกษานิติศาสตร์ ชัน้ปทีี่ 
1-3 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 200 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0beFzH5UcLsajHDeWK9MRugbN7Hk3Q1AmaVqNAy3Frii7hdvGhXZ5pBijzVCEujBFl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02W14jMu2mMfyRr9ncCVudeLuPEFUN3YdfPN3KgEVQft2YgBxjvHZjWKABCFPz91bAl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02XtiEG99PbeBUtSBUCbfibe574Caxh2C5ws8XU518rWocwgS3qgJGZPWANsTArq9Ll
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0fPUggBeLsUASVgxBdMjNzKLTsowVoJVgaed9AAoGrosyKyYYkEwphAgAz4uvbSh9l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0g4MgPZyDDB3v4eB2UuoR8HwjmmR16t8LUadG35jh8Vxmp44TAdLRcULunTe62Ts8l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid01HW6EzpzPECXDUGotzXpuo7Q8zbpcHYdNw8u71T5U7oq4815icBVJdfZifSJ3zbRl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0j56MSbuWmABgu5RypgcjyYBfrYHwoWLSg8h5275JHjwTizvhyzWp9QbPgR6a3BRzl


1 มี.ค. 2566 กฎหมายรอบรั้ว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  
จ.พะเยา 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 20 คน 

ครู นักเรียน/ 170 คน 

คลิก 

27-28 ก.พ. 
2566 

กิจกรรม สร้างองค์ความรู้และพฒันาบัณฑติวิศวกรสังคมสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วย
กุ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.

เชียงราย 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 20 คน 

คลิก 

25 ก.พ. 2566 พิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOUสภา
ทนายความในพระบรมราชปูถัมภ์) 

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

ทนายความ / 150 คน 

คลิก 

25 ก.พ. 2566 กิจกรรม เสวนาศักยภาพของทนายความอาสาประจ าส่วน
ราชการและทนายความประจ าสถานีต ารวจ 

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

ทนายความ / 150 คน 

คลิก 

24 ก.พ. 2566 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ 2566 อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 40 คน 

คลิก 

23 ก.พ. 66 ร่วมแสดงความยนิดีและมอบของที่ระลึกเนื่องในงานเปิด
ห้องปฏิบัติการ Virtual Simulator ผสมเครื่องดื่มและการจัด
เลี้ยง "Le Bua" (ห้องเลอบัว) คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/10 คน คลิก 

20 ก.พ. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566  

ห้องประชุมคณะนติิศาสตร์ 
มร.ชร. 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 2 คน 

คลิก 

10 ก.พ. 2566 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานและการประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมาย (ขั้นตอนการบังคับคดีแพง่ กระบวนการ
ขายทอดตลาด และการวางทรพัย์) 

ห้องบรรยายกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มร.ชร. 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 50 คน 

คลิก 

6 ก.พ. 2566 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ และบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ห้องประชุมคณะนติิศาสตร ์ คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0379gxjs2dPd5StLrm3WpUYJVKrP5Yftmmm1THxQcuSxRPZ86UAj9rM3oTPV1ipE7Ql
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0qcpKTH7thoCPpVsPNw6avBUFx77bND6Xj7rtapmvUV9biHFx3PREP869DzT1THfZl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0qcpKTH7thoCPpVsPNw6avBUFx77bND6Xj7rtapmvUV9biHFx3PREP869DzT1THfZl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid022ok5WmPpuyQvv2conZw24wciDpiQE2wMGmFvBMR4oqAFRRq9P4Vo75iB9fqhuMg5l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0XbnWqBhayUrx4JTRfocrCAf8SePSrRzmyhVKttCHWK5LV8xYXsKrmZXqogYu4VaVl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02BmFn5d2dKxFS6NG77MpBvERrc3hkh3wJJv5v1y7Gx8JKUie23JS1ud6zoSEttBAZl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02FTxp7JUeLqWe7BxrVNR66y52a1tPRCY6P75KjP5H3LSp5GFTZJ9jFiFM1S3zVYe3l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0QsLgijt14xHGVnBjyLA77cMtB1XuZ7utgxmCrsTBqmzsvyHAHYs38exmjY1xuusEl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0BPwakekYatmTaZzmmo25RrA2VwySJSuumZDcaSu1ubLgwCajKm5n6z6eLzEAQuR8l


4-5 ก.พ. 2566 กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษานิติศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษานิตศิาสตร์ภาคปกติ (เรียนเสาร์-
อาทิตย์) 

อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 30 คน 

คลิก 

31 ม.ค. 2566 น านักศึกษานิติศาสตร์ชัน้ปทีี่ 4 เข้าศึกษาดูงานหอฝิ่น อุทยาน
แห่งชาติสามเหลี่ยมทองค า เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และ
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการจัดการกับฝิ่นอันเปน็ยาเสพติด
ในทางปฏิบัต ิ

หอฝิ่น อุทยานแห่งชาติ
สามเหลี่ยมทองค า 

คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 40 คน 

คลิก 

28 ม.ค. 2566 กิจกรรมพัฒนาทักษะดจิิทัลนักศึกษา CRRU HACKATHON 
Internet of Things (IoT) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทลั 

หอปรัชญารัชกาลที่ 9  
มร.ชร. 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษา มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 8 คน 

คลิก 

28 ม.ค. 2566 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านกัวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. ให้การ
ต้อนรับทนายความจงัหวัดเชียงราย และให้การสนบัสนุนการ
ด าเนินโครงการการสัมมนา "ทนายพีส่อนน้องเตรียมคดี" โดยมี
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 3 ทา่น ได้แก่ ทนายเกรียงศักดิ์ 
เกียรติเวชช์ บรรยายหัวข้อ"เทคนิคและการเตรียมคดีอาญา"  
ทนายไพโรจน์ บุญประเสริฐ บรรยายหัวข้อ "เทคนิคและการ
เตรียมคดีแพ่ง" และทนายอาสา เม่นแย้ม บรรยายหัวข้อ 
"มรรยาทและจริยธรรมทนายความ" 

ห้องบรรยายกฎหมาย 
อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. 

สภาทนายความจังหวัด
เชียงราย 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/5 คน 
ทนายความ/ 50 คน 

คลิก 

26 ม.ค. 2566 ร่วมจัดนิทรรศการ และน าเสนอผลการด าเนนิงาน CWIE ที่
คณะนิติศาสตร์ด าเนนิงานในปีการศึกษา 2565 ในงาน CRRU-
CWIE DAY 2023 “การจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ บนฐาน
สมรรถนะ สู่การประกอบอาชีพในอนาคต” 

หอประชุมใหญ่ มร.ชร. สถาบนัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/10 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 5 คน 

คลิก 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02xBW7reananxBUgcK9t5gmFraJaraFxTfKaW1gVgE3NTCgkDKNAupBwnHXcqwLk8ul
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02dionGvoSgqKyJFjE39SYpqp6SUUNgi22ZTJS8St72uXjJ7qWT2t5VuDgHoxHdTT8l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02ZYgtbcZ6VVSED6C2T6ibLs9ojAzoxcB7Yv7zapHVqmA6ZwiDpNPuRqoaVQoRgpBVl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid01DLJYd9MxjohhwPdnMskeq6fDfuaSCtQdckvMc2P113knKTn3oVybrdJC84TKr2Tl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0Gxf6wXzZvAyhMXoZZP3kKmdXW6Z5UeTh2dCFfYdc3ta3GGUzHSxkR3hZvCGKRbAsl


21 ม.ค. 2566 โครงการวิจัยเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายและข้อตกลงเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางการค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอส่งออก 
ต าบลหลา่ยงาว อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” 

อ าเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/10 คน 
ประชาชนทั่วไป/ 60 คน 

คลิก 

20 ม.ค. 2566 ศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงเชียงราย ศาลแขวงเชียงราย คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/8 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 40 คน 

คลิก 

14 - 15 ม.ค. 
2566 

กิจกรรมพัฒนาทักษะดจิิทัลนักศึกษา CRRU HACKATHON 
Internet of Things (IoT) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทลั 

ห้องประชุมกาสะลองค า  
มร.ชร. 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษา มร.ชร. 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/2 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 8 คน 

คลิก 

12 ม.ค. 2566 ท าบุญอาคารนิติศาสตร ์ ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 50 คน 
บุคลากรภายนอก/ 30 คน 

คลิก 

7 ม.ค. 2566 กีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งส านักวิชานิติศาสตร์ โรงยิมเนเซียม มร.ชร. ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/13 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 100 คน 

คลิก 

6-7 ม.ค. 2566 ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ คณบดสี านกัวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. 
เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาทนายความในภาค 5 
และภาค 6 เร่ือง ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานของ
ทนายความและแนวทางต่อสู้คดีสุจริตในขั้นชี้แจงข้อกล่าวหา 
ป.ป.ช และ ป.ป.ท." 

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/1 คน คลิก 

5 ม.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรส านักวิชา
นิติศาสตร ์คร้ังที่ 1/2566 

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

4 ม.ค. 2566 น านักศึกษานิติศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องขายทอดตลาด 
ส านักงานบังคับคดจีังหวัดเชียงราย 

ส านักงานบังคับคดจีังหวัด
เชียงราย 

ส านักวชิานิติศาสตร์ มร.ชร. บุคลากรส านักวิชานติิศาสตร์/4 คน 
นักศึกษานิติศาสตร์/ 40 คน 

คลิก 

 

https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid033esHiqUxGJn42GnrLnt1SPkXDWvLBZecRKvu1yjno8tZMac4S9t94aixWMBSgvsQl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0AYuXsesjkFhfxrQgYjvuQcnZEFrKEq9t1caejyHZ5qgiT2tYVdszVpoJMaYsL5K5l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0EoimaSwJ2FK1dfHLojavHCxj1KHWRtX6BHJJE9F1iQ8oHmPvTw1Gw3vN2PdRXZbAl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0yf1zjcw8vxEbyo5iwWfs8CBLMHXAuwe4AMcftmKuJkQkmrUb6BTj1AnCj8m8GG2l
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid0CQF5ChqGbDSf8SVkW7yxyjv32J1UqtamocSUpFkqBTNn8zVogfa3L23iURSJ14Hal
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02hb7Eb35bpMkPVnLraTSMKxCoZWdCb16emuph5WAGhZvYZ8TPUGLuEqyEfLsqSnuzl
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid02WArjG4NGBazdBd2CHwNRip18yEqxTJs6Er3wsoStwV5VfQDmDWtJoNFfAoSYsSZel
https://www.facebook.com/niticrru/posts/pfbid034wDTcSzjdYt9om6cXF7qXmRSSNd2EhpQARF8XUhFCLnhrkGA1xmn3hgXTaCBNmobl

