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สารอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ
ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพ พั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นการสอน
ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมุ่งหวังคุณภาพตามภารกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาและการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน 5 ประการ ดังนี้
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพออกไปรั บ ใช้ สั ง คมและประเทศชาติ โดยมี
อัตลักษณ์ของความเป็นคนดี มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยี
สร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
ให้บริการวิชาการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์   
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น และ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม สืบสานและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และของชาติ  
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�ำริตามภารกิจ
ของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหวังว่าทุกผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
ในการนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอขอบคุ ณ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา
ประชาชน หน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า งๆ ที่ ช ่ ว ยให้ ก ารด�ำเนิ น งานสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ   

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)
                               อธิการบดี

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติมหาวิทยาลัยโดยสังเขป
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย พั ฒ นาจากโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาสู ่ ก ารเป็ น
วิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประวัติพัฒนาการตามล�ำดับดังนี้

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครู โดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บนํ้าหนองบัว ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง
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วิทยาลัยครูเชียงราย

วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย
ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนส�ำหรับครูประจ�ำการ และเปิดรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีต่อมา
ปี พ.ศ. 2520 มี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศยกฐานะวิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งรายเป็ น
สถาบั น การศึ ก ษาและวิ จั ย สามารถเปิ ด สอนได้ ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จ�ำนวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่ง
ส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย ออกเป็น 10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครู
และให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”

สถาบันราชภัฏเชียงราย

วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2535 ได้ รั บ พระราชทานชื่ อ สถาบั น ว่ า “สถาบั น ราชภั ฏ
เชียงราย” แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
วั น ที่ 6 มี น าคม 2538 ได้ รั บ พระราชทานตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ�ำสถาบั น
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน อยู่ในวงรีและในวงรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า สถาบันราชภัฏ
เชียงราย ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT INSTITUTE CHIANG RAI

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลง
พระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา
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ตราสัญลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตราสัญลักษณ์
ประจ�ำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร
กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้
สีนํ้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�ำเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย
“สีเทา-แสด”

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

“ต้นกาสะลองค�ำ”
คือ ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย มีดอกสีแสด มีทรงพุ่มกว้าง ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว สื่อความหมายถึง
ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น
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ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 6 ว่าด้วยเรื่อง
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ มาตรา 56 วรรคสอง เรื่องการก�ำหนดให้สาขาวิชาใด
มีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และมาตรา 60 วรรคสอง
เรื่ อ งการก�ำหนดลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภทและส่ ว นประกอบของครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ�ำต�ำแหน่ ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
ได้ก�ำหนดครุยวิทยฐานะ แบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้

ครุยดุษฎีบัณฑิต

ท�ำด้วยผ้าแพรสีด�ำ  เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด
หลังจีบ มีแถบผ้าหรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า แขนเสื้อ
กว้ า งและยาวตกข้ อ มื อ ปลายแขนทั้ ง สองข้ า งปล่ อ ย ช่ ว งกลางแขนมี แ ถบสี
ประจ�ำสาขาวิชา 3 แถบ ด้านบนมีผ้าคล้องคอ ด้านนอกท�ำด้วยผ้าหรือแพรสีด�ำเช่นเดียวกับเสื้อ
ขลิ บ ด้ ว ยแถบผ้ า หรื อ แพรสี ท อง ด้ า นในท�ำด้ ว ยผ้ า หรื อ แพรมี แ ถบสี ต ามสาขาวิ ช า
ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง มีตรามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายท�ำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขาระดับอก
ทั้งสองข้าง สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก

ครุยมหาบัณฑิต

ท�ำด้วยผ้าแพรสีด�ำ  เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด
หลังจีบ มีแถบผ้าหรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า แขนเสื้อ
กว้ า งและยาวตกข้ อ มื อ ปลายแขนทั้ ง สองข้ า งปล่ อ ย ช่ ว งกลางแขนมี แ ถบสี
ประจ�ำสาขาวิชา 2 แถบ ด้านบนมีผ้าคล้องคอ ด้านนอกท�ำด้วยผ้าหรือแพรสีด�ำเช่นเดียวกับเสื้อ
ขลิ บ ด้ ว ยแถบผ้ า หรื อ แพรสี ท อง ด้ า นในท�ำด้ ว ยผ้ า หรื อ แพรมี แ ถบสี ต ามสาขาวิ ช า
ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง มีตรามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายท�ำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขาระดับ
อกทั้ ง สองข้ า ง สวมหมวกแผ่ น สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ยาว มี พู ่ สี ท องประดั บ ด้ า นบน
ของหมวก

ครุยบัณฑิต

ท�ำด้วยผ้าแพรสีด�ำ  เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด
หลังจีบ มีแถบผ้าหรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า แขนเสื้อ
กว้ า งและยาวตกข้ อ มื อ ปลายแขนทั้ ง สองข้ า งปล่ อ ย ช่ ว งกลางแขนมี แ ถบสี
ประจ�ำสาขาวิชา 1 แถบ ด้านบนมีผ้าคล้องคอ ด้านนอกท�ำด้วยผ้าหรือแพรสีด�ำเช่นเดียวกับเสื้อ
ขลิ บ ด้ ว ยแถบผ้ า หรื อ แพรสี ท อง ด้ า นในท�ำด้ ว ยผ้ า หรื อ แพรมี แ ถบสี ต ามสาขาวิ ช า
ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง มีตรามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายท�ำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขาระดับอก
ทั้งสองข้าง สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก

9

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สีประจ�ำสาขาวิชา มีดังนี้
1 สาขาวิชาการศึกษา

2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3 สาขาวิชานิติศาสตร์

4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8 สาขาวิชาศิลปศาสตร์

9 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

10 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ปรัชญา

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย จะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ต้ น แบบด้ า นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ที่มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาค และนานาชาติ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน
2. วิจัยและสร้างสรรค์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม
วิชาชีพครู และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ด�ำเนินการที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ก้าวข้ามพ้นระบบการสร้างข้อจ�ำกัดทางโอกาส ความเสมอภาคและความยุติธรรม
4. เป็นเครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน
ที่ข้ามพ้นพรมแดน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนดี มีทักษะความสามารถทางด้านภาษา
และเทคโนโลยี และมีจิตส�ำนึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค
และนานาชาติ ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นและของชาติ ผลิตและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
3. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการประสาน ร่วมมือ และ
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ    
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เป้าหมาย

1. เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในด้านการพัฒนาท้องถิ่นในระดับประเทศ และระดับอนุภูมิภาค
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาค และนานาชาติ
3. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบและทางเลือกใหม่ของสังคม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร์การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์

“ความเป็นคนดี มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยี”

เอกลักษณ์

“การต่อต้านยาเสพติดและการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวโครงการพระราชด�ำริ”
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และทรัพยากรการด�ำเนินงาน
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โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สภาวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินงานของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
หน่วยงานจัดการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง*
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์*
ส�ำนักวิชาบัญชี*
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว*
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ*
ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ*
ส�ำนักวิชากฎหมาย*
บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ส�ำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ส�ำนักศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ*
โรงเรียนสาธิต*
ส�ำนักสื่อสารองค์กร**
ศูนย์ภาษา**
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์**

หน่วยงานพัฒนา
และบริการวิชาการแก่สังคม**
หน่วยงานบริการ
ส�ำนักบริการและจัดการทรัพย์สิน
ส�ำนักประสานงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้า
และผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานวิจัย
และบริการสังคม
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม

หมายเหตุ ไม่มี * ได้แก่ ส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
* ได้แก่ ส่วนงานภายในตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
** ได้แก่ ส่วนงานในก�ำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
นายค�ำรณ โกมลศุภกิจ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ

1

2

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ
2. ดร.อภัย จันทนจุลกะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า

1

2

3

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

3

4

5

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.
5.

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน
นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา
รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
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6

7

8

9

10

6. เรืออากาศเอกวิวรรธน์ เพิ่มพูล
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
10. พลต�ำรวจตรีอ�ำนวย สุขเจริญ

1

2

3

4

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�ำ
1. อาจารย์กษิดิศ ใจผาวัง  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี  
3. รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
4. อาจารย์เอนก โคแพร่

1

2

3

4

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

1. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ

16

ANNUAL REPORT 2013

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

คณะกรรมการสภาวิชาการ

ประธานสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ

1

2

3

4

5

6

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์

1

กรรมการ

2

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี สุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
3. รองศาสตราจารย์ยุพิน จันทร์เรือง
4. อาจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

4. นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ

3

4

5

6

กรรมการจากคณะครุศาสตร์
กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์
  
กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

ดร.อภัย จันทนจุลกะ

1

2

1

2

5

6

กรรมการที่ปรึกษา

1. ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
2. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
3

4

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7

กรรมการและเลขานุการ

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ

18
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1. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
2. นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล
3. นายค�ำ ไพศาลสิทธิกานต์
4. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
5. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง
6. นางรัตนา จงสุทธนามณี
7. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
8. ดร.สุภชัย วีระภุชงค์
9. นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

1. ประธานสภานักศึกษา
2. นายกองค์การนักศึกษา
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ

1

2

3

รองอธิการบดี

4

5

6

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา

1

2

3

4

ผู้ช่วยอธิการบดี

1. อาจารย์กรรณิการ์ แซ่ใช้
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
4. อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
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1

2

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา
(หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
อาจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ

3

4

5

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา
(หน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
3. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน
6. รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
8. อาจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

20

คณบดีส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
คณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณบดีส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีส�ำนักวิชากฎหมาย
คณบดีส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
คณบดีส�ำนักวิชาบัญชี
คณบดีส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

6
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1

2

3

4

5

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
(หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวพัฒนา โปชัยคุปต์
อาจารย์อนันต์ แก้วตาติ๊บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
อาจารย์สมหวัง อินทร์ไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1

2

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
(หน่วยงานภายในตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1. อาจารย์รัชภูมิ แซ่ใช้   
2. อาจารย์เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว

1

2

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิต

3

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
(หน่วยงานภายในก�ำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1. อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
2. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว
3. อาจารย์วันชนะ จิตอารีย์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ภาษา
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1

9

2

3

4

5

6

7

10

11

12

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม
(หน่วยงานในก�ำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์

3. อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง
4. อาจารย์สุรเดช ต่างเพ็ชร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา  
7. อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แก้วโพธิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร
11. อาจารย์สมบัติ บุญค�ำเยือง
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ห่วงนิกร

22
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประสานงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ผู้อ�ำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ชาติพันธ์ุศึกษา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม

ANNUAL REPORT 2013

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 389,603,200 บาท
และจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 212,673,800 บาท รวมทั้งสิ้น 602,277,000 บาท
1. จ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รวม

จำ�นวนเงิน
389,603,200
212,673,800
602,277,000

ร้อยละ
64.69
35.31
100.00

งบประมาณแผ่นดิน 64.69

70
60
50

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

35.31

40
30

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามประเภทงบประมาณ

2. จ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดำ�เนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวม

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย
70,519,000
34,265,095
63,089,100
140,308,123
110,377,500
20,843,125
140,617,600
5,585,127
5,000,000
11,672,330
389,603,200
212,673,800

รวม
จำ�นวน
104,784,095
203,397,223
131,220,625
146,202,727
16,672,330
602,277,000

ร้อยละ
17.40
33.77
21.79
24.27
2.77
100.00

งบด�ำเนินงาน 33.77
35
30
25
20
15
10
5
0

งบบุคลากร 17.40

งบลงทุน 21.79

งบเงินอุดหนุน 24.27

งบรายจ่ายอื่น 2.77

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามงบรายจ่าย
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3. จ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน
กลุ่มหน่วยงาน
1. จัดการศึกษา
2. สนับสนุนการจัดการศึกษา
3. พัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม
รวม

รวม
จำ�นวน
194,084,600
389,312,400
18,880,000
602,277,000

ร้อยละ
32.23
64.64
3.13
100.00

สนับสนุนการจัดการศึกษา 64.64

80
60

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย
126,250,500
67,834,100
249,109,300
140,203,100
14,243,400
4,636,600
389,603,200
212,673,800

จัดการศึกษา 32.23

40

พัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม

20
0

3.13

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

4. จ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
3. การพัฒนาสังคม
4. การอยู่รอด อยู่ดีและอยู่อย่างมี
   หลักการของมหาวิทยาลัย
รวม

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
169,094,400
78,680,900
948,600
5,036,800
18,537,200
14,798,800
201,023,000
114,157,300
389,603,200

212,673,800

รวม
จำ�นวน
247,775,300
5,985,400
33,336,000
315,180,300

ร้อยละ
41.14
0.99
5.54
52.33

602,277,000

100.00

การอยู่รอด อยู่ดี และ
อยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย
60
50

52.33

การผลิตบัณฑิต 41.14

40
30
20
10

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

0.99

การพัฒนาสังคม

5.54

0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามยุทธศาสตร์
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งบกองทุนส�ำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมีงบกองทุนส�ำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จ�ำนวน 5 กองทุน
งบประมาณรวม 91,424,075.60 บาท ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ ดังนี้
จ�ำนวนงบประมาณกองทุนส�ำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จ�ำแนกตามประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน
1. กองทุนสำ�รองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
2. กองทุนพัฒนาบุคลากร
3. กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย
4. กองทุนพัฒนานักศึกษา
5. กองทุนหมุนเวียน
รวม

จำ�นวน
32,247,105.00
19,201,841.46
19,417,624.14
9,036,005.00
11,521,500.00
91,424,075.60

ร้อยละ
35.27
21.00
21.24
9.89
12.60
100.00

กองทุนส�ำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
40

35.27

35
30
25
20
15

กองทุนสนับสนุน
กองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาการวิจัย

21.00

21.24

กองทุนพัฒนานักศึกษา

9.89

กองทุนหมุนเวียน

12.60

10
5

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนงบประมาณกองทุนส�ำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จ�ำแนกตามประเภทกองทุน
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บุคลากร
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,072 คน ประกอบด้วยบุคลากร
สายบริหาร 11 คน สายวิชาการ 378 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 683 คน
1. จ�ำนวนบุคลากร จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร

5

สายงาน
วิชาการ
97

6
11

281
378

บริหาร

1. ข้าราชการพลเรือน
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจ้างประจำ�
4. พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

รวม
สนับสนุนวิชาการ
6
18
35
624
683

จำ�นวน
108
18
35
911
1,072

ร้อยละ
10.07
1.68
3.27
84.98
100.00

พนักงานมหาวิทยาลัย 84.98

100
80
60

ข้าราชการพลเรือน

40

10.07

พนักงานราชการ 1.68

20

ลูกจ้างประจ�ำ 3.27

0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนบุคลากร จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร

2. จ�ำนวนบุคลากร จ�ำแนกตามสายงาน
สายงาน

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

1. สายผู้บริหาร
2. สายวิชาการ
3. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม

279
279

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
9
48
265
345
58
393
332

รวม
ปริญญาเอก
2
65
1
68

สายสนับสนุนวิชาการ 63.71

80
60

สายวิชาการ 35.26

40
20
0

26

จำ�นวน
11
378
683
1,072

สายผู้บริหาร 1.03

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนบุคลากร จ�ำแนกตามสายงาน

ร้อยละ
1.03
35.26
63.71
100.00
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3. จ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ตำ�แหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
รวม

1
47
48

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
1
10
32
222
265

รวม
ปริญญาเอก
1
4
22
38
65

จำ�นวน

ร้อยละ
0.53
3.70
14.55
81.22
100.00

2
14
55
307
378
อาจารย์ 81.22

100
80
60
40
20

ศาสตราจารย์ 0.53

0

รองศาสตราจารย์ 3.70

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14.55

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ

4. จ�ำนวนบุคลากรชาวต่างชาติ จ�ำแนกตามสายงาน
สายงาน
1. สายวิชาการ
2. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม

ปริญญาตรี
6
10
16

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
3
1
4

รวม
ปริญญาเอก
1

จำ�นวน

1

10
11
21

ร้อยละ
47.62
52.38
100.00

60
55

สายสนับสนุนวิชาการ 52.38
สายวิชาการ 47.62

50
45
40

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนบุคลากรชาวต่างชาติ จ�ำแนกตามสายงาน
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พื้นที่
อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพื้นที่ ณ Main Campus
จ�ำนวน 940 ไร่ 93 ตารางวา พื้นที่ ณ อ�ำเภอเชียงแสน จ�ำนวน
19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และยั ง รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลสวนสมเด็ จ
พระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จ�ำนวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด จ�ำนวน 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
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ที่

ชื่ออาคาร

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะ
ของอาคาร

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

1,434
2,267
592
1,313
2,280
2,294
1,047
932
932
550
2,528
5,760
132
6,208
1,110
1,636
550
862
640
800
108
672
1,300
10,100
5,085
975
820
820
600
950
352
12,887
989
896

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 8 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
กลุ่มอาคาร
อาคาร 2 ชั้น

2518
2519
2519
2519
2520
2520
2522
2524
2524
2525
2532
2537
2538
2539
2540
2540
2542
2543
2544
2544
2544
2544
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2546
2548
2549
2550
2550
2550

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำ�นวน 45 หลัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
อาคารคณะครุศาสตร์
อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
อาคาร Biotech 1 (อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น)
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคารคณะสังคมศาสตร์
อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา (อาคาร 1)
อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ (อาคาร 2)
อาคารศิลปะ
อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมราชภัฏอินน์)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
อาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้าน (ส่งเสริมสุขภาพพื้นบ้าน)
อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปี)
อาคารโรงพยาบาลสัตว์
อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2)
อาคารนาฏศิลป์
อาคารศูนย์ภาษา
อาคารเรียนรวม 2
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อาคารสปาล้านนา
อาคารแพทย์พื้นบ้าน
อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารส�ำนักงานคณบดี)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 5 ชั้น)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารโยธา)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารศิลปะอุตสาหกรรม)
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
อาคารหอดูดาว
อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
อาคารยุพราชวิทยมงคล
อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน
อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่ออาคาร
อาคารราชภัฏพัฒนา
อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย
อาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะมนุษยศาสตร์)
อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคารการแพทย์แผนจีน
อาคารการศึกษาพิเศษ
อาคารส�ำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคารส�ำนักวิชาบัญชี
อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะ
ของอาคาร

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

2,051
692
658
1,431.60
1,431.60
540
354
525
1,028.12
1,028.12
428

อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
คสล. 1 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 2 ชั้น
คสล. 1 ชั้น

2550
2550
2551
2552
2552
2554
2554
2554
2555
2555
2555

1,140
277
918
592
239
2,145
361
590
375
250
1,326
232
18
300
128
144
109
36
560
135

อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
กลุ่มอาคาร
คสล. 1 ชิ้น

2517
2519
2521
2523
2527
2535
2540
2541
2543
2543
2543
2544
2544
2544
2545
2545
2545
2548
2552
2553

400
1,586

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น

2524
2519

อาคารส�ำนักงาน จ�ำนวน 20 หลัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
อาคารสาธารณูปโภค ประปา นํ้าดื่ม
อาคาร Visitor Center
อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารศิลปวัฒนธรรม
อาคารส�ำนักวิทยบริการ
อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม
อาคารส�ำนักงานกิจการนักศึกษา
อาคารฝ่ายยานพาหนะ
อาคารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
อาคารศูนย์สุขภาพ
อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคารศูนย์พัฒนาภูมิทัศน์)
อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย
อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ (อาคารปฏิบัติการพืช)
อาคารส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาคารองค์การนักศึกษา
อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 1
อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
โรงผลิตนํ้าประปาผิวดิน

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จ�ำนวน 5 หลัง
1 อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 3)
2 อาคารหอประชุมกาสะลองค�ำ
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ที่

ชื่ออาคาร

3 อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์
4 อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Food Center)
5 อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะ
ของอาคาร

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

1,036
1,652
13,230

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
คสล. 2 ชั้น

2540
2540
2552

1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,500
1,882
2,645

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

2520
2520
2520
2520
2520
2520
2547
2545
2545

120
288
11,132
540

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
กลุ่มอาคาร
คสล. 1 ชั้น

2545
2547
2554
2554

28,100

คสล. 3 ชั้น

2558

อาคารหอพักและบ้านพัก จ�ำนวน 9 หลัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uni
Uni
Uni
Uni
Uni
Uni
Uni
Uni
Uni

Dorm 1
Dorm 2
Dorm 3  
Dorm 4
Dorm 5
Dorm 6
Dorm 7  
House (Single)
House (Family)

3
3
3
3
3
3
3
4
4

สนามกีฬาและโรงยิม จ�ำนวน 4 หลัง
1
2
3
4

อาคารพลศึกษา
อาคารไดร์กอล์ฟ
อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
อาคารเอนกประสงค์

อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 1 หลัง
1 อาคารส�ำนักงานบริหารงานกลาง

ระบบสาธารณูปโภค

1. ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร
2. ระบบประปามหาวิทยาลัย ก�ำลังการผลิต 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
3. ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้ 9,570 KVA.
4. ระบบโทรศัพท์ จ�ำนวน 288 เลขหมาย สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า 600 เลขหมาย
มีคู่สายภายนอก 24 วงจร   
5. ระบบบ�ำบัดนํ้าเสีย ความสามารถในการบ�ำบัดนํ้าเสียวันละ 120 ลูกบาศก์เมตร
6. อ่างเก็บนํ้าเพื่อการผลิตนํ้าประปา ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศก์เมตร
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ผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ด�ำเนิ น การเชื่ อ มต่ อ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) CS Lox info ด้วย Bandwidth 75 Mbps และ Uninet ด้วย Bandwidth 1 Gbps
เพื่ อ สนั บ สนุ น การด�ำเนิ น งานในทุ ก ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ส�ำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และปัจจุบันได้ให้บริการในด้านต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต
แก่บุคลากร และนักศึกษา บริการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การให้บริการด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นทุกศูนย์ การตรวจซ่อมบ�ำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ การฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร และในปี พ.ศ. 2556
ได้มีโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 5 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการ ได้แก่
1. ติดตั้งระบบ Wireless Access Point อาคารเรียนรวม 25 ปี จ�ำนวน 23 จุด
2. ติดตั้งระบบ Wireless Access Point อาคารหอประชุมนานาชาติ จ�ำนวน 17 จุด
3. เชื่อมต่อเครือข่าย Bandwidth 10 Gbps. อาคารเรียนรวม 25 ปี
4. เชื่อมต่อระบบเครือข่าย Fiber Optic ให้กับอาคารปฏิบัติการส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. เชื่อมต่อระบบเครือข่าย Fiber Optic ให้กับอาคารปฏิบัติการส�ำนักวิชาบัญชี
นอกจากนั้นยังได้ท�ำการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายให้ใช้งานแบบ Virtual host โดยใช้ Software ของบริษัท
ไมโครซอฟต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มี ห ้ อ งเรี ย นที่ ร องรั บ การเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาดเล็ก 35 - 65 ที่นั่ง จ�ำนวน 60 ห้อง ห้องเรียน
ขนาดกลาง 70 - 120 ที่นั่ง จ�ำนวน 22 ห้อง และห้องเรียนขนาดใหญ่ 140 - 200 ที่นั่ง
จ�ำนวน 13 ห้ อ ง โดยทุ ก ห้ อ งเรี ย นจะเป็ น ห้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ ม าตรฐาน มี อุ ป กรณ์
โสตทั ศ น์ ที่ ค รบครั น เช่ น เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์ เครื่ อ งฉายภาพทึ บ แสง
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน
เป็นต้น รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองและฝึกปฏิบัติจริง
ในการเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เภสั ช กรรมไทย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนวดแผนไทย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเวชกรรมไทย
ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการส�ำหรับให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเครือข่ายของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ เป็นต้น
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ทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด�ำเนินการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และประชาชนภายนอก ในหลายรู ป แบบ เช่ น
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ส�ำหรับบริการอินเทอร์เน็ต โดยมี
รายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ดังนี้
1. หนังสือ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
2. วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
3. หนังสือพิมพ์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
4. สื่อโสตทัศนวัสดุ
5. ฐานข้อมูลออนไลน์
6. เครื่องคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ส�ำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
จุดให้บริการ Wireless

จ�ำนวนผู้เข้ารับบริการห้องสมุด

จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
การยืมหนังสือ
การยืมโสตทัศนวัสดุ
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จ�ำนวน 128,829 เล่ม
จ�ำนวน 21,874 เล่ม
จ�ำนวน
จ�ำนวน

547 รายชื่อ
58 รายชื่อ

จ�ำนวน
25 รายชื่อ
จ�ำนวน
5 รายชื่อ
จ�ำนวน 10,146 รายชื่อ
จ�ำนวน
15 ฐานข้อมูล
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

16 เครื่อง
3 เครือ่ ง
22 จุด

จ�ำนวน 51,984 คน/ปี
จ�ำนวน 77,727 เล่ม/ปี
จ�ำนวน 11,110 รายการ/ปี

ผลการด�ำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

01

การจัดการศึกษา

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยที่
เริ่ ม รั บ นั ก ศึ ก ษาในระบบใหม่ คื อ การรั บ ตรง 100%
โดยให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ผลผลิ ต มากกว่ า ปั จ จั ย ป้ อ นเข้ า
ซึ่งสะท้อนถึงการไม่ปฏิเสธ ไม่กีดกัน ไม่สร้างก�ำแพงขวางกั้น
แต่ เ ปิ ด รั บ ด้ ว ยความเชื่ อ ว่ า ทุ ก คนประสบความส�ำเร็ จ ได้
โดยที่ ผ ลผลิ ต ทางด้ า นวิ ช าการต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. และเป้าหมายของคณะของมหาวิทยาลัย
ส่ ว นผลผลิ ต ทางด้ า นวิ ช าชี พ ต้ อ งเพิ่ ม การบรรลุ ต าม
เกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ที่ ทุ ก หลั ก สู ต รทุ ก สาขาวิ ช า และ
ทุ ก โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ผ ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง โ ด ย แ บ ่ ง ร ะ บ บ
การรับนักศึกษาออกเป็น 5 ประเภท
1. การรั บ สมั ค รในกลุ ่ ม สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ มี ก ารสอบ
คัดเลือก
2. การรั บ สมั ค รในกลุ ่ ม สาขาวิ ช าที่ มี ก ารสอบ
คัดเลือก
3. การรั บ สมั ค รในกลุ ่ ม สาขาวิ ช าที่ มี ก ารสอบ
เพื่อวัดระดับ
4. การรั บ สมั ค รโดยการให้ โ ควต้ า กั บ โรงเรี ย น
ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
5. การรับสมัครโดยการรับร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 113 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 18 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 5 หลักสูตร จ�ำแนกได้ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.
(ค.บ.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
การสอนภาษาจีน
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ดนตรีศึกษา
พลศึกษา
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

ค.ม.
ค.ม.
ค.ม.

การบริหารการศึกษา
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

ค.ด.
ปร.ด.

การบริหารการศึกษา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
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2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

เกษตรที่สูง
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยาประยุกต์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(สิ่งแวดล้อมทั่วไป)
สัตวเวชศาสตร์

วท.ม.
วท.ม.
วท.ม.

การสอนวิทยาศาสตร์
การสื่อสารวิทยาศาสตร์
การจัดการโครงการ

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

3. คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

บธ.บ.
บธ.บ.
นศ.บ.
นศ.บ.

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นศ.บ.

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
การบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
การบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
การจัดการโลจิสติกส์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
(การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
นิเทศศาสตร์
(การสื่อสารใหม่และมัลติมีเดีย)
นิเทศศาสตร์

ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

บธ.ม.
นศ.ม.

การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร์
(กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการตลาด)
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4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
สถ.บ.
สถ.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้าง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
สถาปัตยกรรม
นวัตกรรมการออกแบบ

5. คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ (อังกฤษเฉพาะกิจ)
ภาษาอังกฤษศึกษา

ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
แพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

พท.บ.

การแพทย์แผนไทย

พท.ม.

การแพทย์แผนไทย

พท.ด.

การแพทย์แผนไทย

ระดับปริญญาโท
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก
แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
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7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

การจราจรทางอากาศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
การจัดการท่าอากาศยาน

วท.ม.

การจัดการโครงการ

ปร.ด.

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(นานาชาติ)

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

8. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

การพัฒนาสังคม
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
ดนตรี
ดนตรี (ดนตรีสากล)
ทัศนศิลป์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาสังคม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น

ศศ.ม.
ศศ.ม.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปร.ด.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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9. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
กราฟฟิคดีไซน์
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

10. สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

วท.บ.
วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วท.ม.

สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

11. สำ�นักวิชาบัญชี
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
บธ.บ.
บช.บ.

สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
บัญชี

12. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
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ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การบริหารโรงแรม
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13. สำ�นักวิชาบริหารรัฐกิจ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รป.บ.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

น.บ.

นิติศาสตร์

ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

14. สำ�นักวิชากฎหมาย
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต
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นักศึกษา
จ�ำนวนนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น 6,267 คน โดยจ�ำแนกได้

ดังนี้
1. จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จำ�นวน

1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก

ร้อยละ
6,027
215
25
6,267

รวม

96.17
3.43
0.40
100.00

ปริญญาตรี 96.17
100
80
60
40
20
0
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ปริญญาโท 3.43

ปริญญาเอก 0.40
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2. จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
4. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
6. แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
8. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
10. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
11. บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
รวม

วิทยาศาสตรบัณฑิต 12.05
นิติศาสตรบัณฑิต 2.90
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 11.91
ศิลปศาสตรบัณฑิต 25.65

จำ�นวนนักศึกษา
933
1,546
718
175
726
121
960
144
243
87
374
6,027

ร้อยละ
15.48
25.65
11.91
2.90
12.05
2.01
15.93
2.39
4.03
1.44
6.21
100.00

แพทย์แผนไทยบัณฑิต 2.01
บริหารธุรกิจบัณฑิต 15.93
นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.39
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4.03
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1.44

ครุศาสตรบัณฑิต 15.48

บัญชีบัณฑิต 6.21

30
25
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
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3. จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
6. แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)
7. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด)
8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
รวม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 12.08
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4.58
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 15.00
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

50.00

จำ�นวนนักศึกษา

ร้อยละ
120
36
11
29
8
11
16
9
240

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.34
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 4.58
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 6.67
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

50
40
30
20
10
0
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50.00
15.00
4.58
12.08
3.34
4.58
6.67
3.75
100.00

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
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4. จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนักวิชา
คณะ/ วิทยาลัย/ สำ�นักวิชา
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
8. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
9. สำ�นักวิชาบัญชี
10. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
11. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. สำ�นักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สำ�นักวิชากฎหมาย
รวม

ปริญญาตรี
933
265
928
376
722
121
91
568
374
241
407
108
718
175
6,027

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 1.45
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2.11
คณะมนุษยศาสตร์ 11.97
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6.00
คณะวิทยาการจัดการ 15.27

จำ�นวนนักศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
120
16
4
29
28
11
8

9

7
8
215

25

รวม
1,069
269
957
376
750
132
91
585
374
241
414
108
726
175
6,267

ร้อยละ
17.06
4.29
15.27
6.00
11.97
2.11
1.45
9.33
5.97
3.85
6.61
1.72
11.58
2.79
100.00

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์ 9.33
ส�ำนักวิชาบัญชี 5.97
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว 3.85
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.61
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1.72

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.29

ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 11.58
ส�ำนักวิชากฎหมาย 2.79

คณะครุศาสตร์ 17.06
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาใหม่ จ�ำแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนักวิชา
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จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด

ปี ก ารศึ ก ษา 2556 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มี นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น 19,018 คน
โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
1. จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จำ�นวนนักศึกษา
18,011
113
785
109
19,018

1. ปริญญาตรี
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

ร้อยละ

ปริญญาตรี 94.71
100
80
60
40
20

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

0.59

ปริญญาโท 4.13

ปริญญาเอก 0.57

0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตามระดับการศึกษา

50

94.71
0.59
4.13
0.57
100.00

ANNUAL REPORT 2013

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

2. จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
4. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
6. แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
8. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
10. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
11. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
รวม

แพทย์แผนไทยบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต 12.62
นิติศาสตรบัณฑิต 2.80
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

21.39

10.88

จำ�นวนนักศึกษา
4,556
3,853
1,959
505
2,274
464
2,602
345
619
235
599
18,011

ร้อยละ
25.30
21.39
10.88
2.80
12.62
2.58
14.45
1.92
3.44
1.30
3.32
100.00

2.58
บริหารธุรกิจบัณฑิต 14.45
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1.92

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3.44
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1.30
บัญชีบัณฑิต 3.32

25.30

30
25
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
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3. จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
3. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
6. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
7. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
8. แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)
9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
10. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
11. แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (พท.ด.)
รวม

จำ�นวนนักศึกษา
113
390
6
130
71
112
54
22
59
48
2
1,007

ร้อยละ
11.22
38.73
0.60
12.91
7.05
11.12
5.36
2.18
5.86
4.77
0.20
100.00

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 11.12
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 7.05
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 12.91
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 0.60
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 38.73
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

11.22

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 5.36
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 2.18
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 5.86
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4.77
แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

0.20

50
40
30
20
10
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
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4. จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนักวิชา
คณะ/ วิทยาลัย/ สำ�นักวิชา
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
   และการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
8. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
9. สำ�นักวิชาบัญชี
10. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
11. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. สำ�นักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สำ�นักวิชากฎหมาย
รวม

จำ�นวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4,556
113
390
621
30
2,163
118
918
1,662
101
464
22
297
1,505
918
633
1,356
454
1,959
505
18,011

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 1.62
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 2.57
คณะมนุษยศาสตร์ 9.27
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.83
คณะวิทยาการจัดการ 11.99

7
29

รวม
ปริญญาเอก
81

2
4
22

28
6
54
113

785

109

จำ�นวน
5,140
651
2,281
918
1,763
488

ร้อยละ
27.03
3.42
11.99
4.83
9.27
2.57

308
1,556
918
633
1,384

1.62
8.18
4.83
3.33
7.28

460
2,013
505
19,018

2.42
10.58
2.65
100.00

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์ 8.18
ส�ำนักวิชาบัญชี 4.83
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว 3.33
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.28
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.42

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.42
คณะครุศาสตร์ 27.03

ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 10.58
ส�ำนักวิชากฎหมาย 2.65

30
25
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนักวิชา
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จ�ำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด จ�ำนวนทั้งสิ้น 296 คน
โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
1. จ�ำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
รวม

จำ�นวนนักศึกษา
102
170
24
296

ร้อยละ
34.46
57.43
8.11
100.00

ปริญญาตรี 57.43
60
50
40

ประกาศนียบัตร 34.46

30

ปริญญาโท 8.11

20
10
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา

2. จ�ำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตร์  
5. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
6. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
7. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.34
คณะวิทยาการจัดการ 5.40
คณะครุศาสตร์ 0.68
100

จำ�นวนนักศึกษา
2
16
1
247
11
2
17
296

0.68
5.40
0.34
83.44
3.72
0.68
5.74
100.00

คณะมนุษยศาสตร์ 83.44
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 3.72
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์ 0.68
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว 5.74

80
60
40
20
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�ำแนกตามหน่วยงาน
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3. จ�ำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามประเทศ
ประเทศ

จำ�นวนนักศึกษา
279
2
9
6
296

1. China
2. Myanmar
3. Lao
4. Cambodia
รวม

ร้อยละ
94.25
0.68
3.04
2.03
100.00

China 94.25
100
80
60
40
20
0

Myanmar 0.68

Lao 3.04

Cambodia 2.03

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�ำแนกตามประเทศ
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ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2555 จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,709 คน
โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
1. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จำ�นวนนักศึกษา
3,433
3
257
16
3,709

1. ปริญญาตรี
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

ปริญญาตรี 92.56
100
80
60
40
20

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

0.08

ปริญญาโท 6.93

ปริญญาเอก 0.43

0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
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2. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
4. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
6. แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
8. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
10. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
รวม

วิทยาศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต 6.44
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 11.42
ศิลปศาสตรบัณฑิต 17.60

จำ�นวนนักศึกษา
503
604
392
221
503
71
983
29
125
2
3,433

14.65

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

ร้อยละ
14.65
17.60
11.42
6.44
14.65
2.07
28.63
0.84
3.64
0.06
100.00

2.07

บริหารธุรกิจบัณฑิต 28.63
นิเทศศาสตรบัณฑิต 0.84
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3.64

ครุศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

14.65

0.06

30
25
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
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3. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
7. แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)
8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
รวม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1.09

46.01

12.68

จำ�นวนนักศึกษา

ร้อยละ

3
127
35
15
39
34
7
16
276

5.43

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1.09
46.01
12.68
5.43
14.13
12.32
2.54
5.80
100.00

14.13

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 12.32
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 2.54
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

5.80

50
40
30
20
10
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
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4. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จ�ำแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนักวิชา
คณะ/ วิทยาลัย/ สำ�นักวิชา
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
   และการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
8. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
9. สำ�นักวิชาบัญชี
10. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
11. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. สำ�นักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สำ�นักวิชากฎหมาย
รวม

ปริญญาตรี
503
39
659
190
350
71

จำ�นวนนักศึกษา
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท ปริญญาเอก
3
127
10
6
39

9
134
226
107
310
222
392
221
3,433

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 0.30
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2.10
คณะมนุษยศาสตร์ 10.25
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.12
คณะวิทยาการจัดการ 18.82
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.21

30
7
2
5

รวม
จำ�นวน
643
45
698
190
380
78

ร้อยละ
17.33
1.21
18.82
5.12
10.25
2.10

11
145
226
107
317

0.30
3.91
6.09
2.88
8.55

222
426
221
3,709

5.99
11.49
5.96
100.00

6

7

34
3

257

16

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์ 3.91
ส�ำนักวิชาบัญชี 6.09
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว 2.88
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.55
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5.99
ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 11.49
ส�ำนักวิชากฎหมาย 5.96

คณะครุศาสตร์ 17.33
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนักวิชา
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5. ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2555
จากจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 3,433 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมี ง านท�ำของบั ณ ฑิ ต จ�ำนวน 3,176 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.52 โดยมี ผ ลการส�ำรวจ จ�ำแนกตาม
คณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนักวิชา ดังนี้
คณะ/ วิทยาลัย/ สำ�นักวิชา
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
9. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11. สำ�นักวิชาบัญชี
12. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
13. สำ�นักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สำ�นักวิชากฎหมาย
รวม

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถาม
38
493
248
629
172
58
128
9
293
220
221
105
368
194
3,176

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์ 96.09
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก 100.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 83.72
คณะวิทยาการจัดการ 79.17
คณะมนุษยศาสตร์ 97.18

จำ�นวนผู้สำ�เร็จ
ร้อยละการมีงานทำ�
การศึกษาที่มีงานทำ�
38
100.00
403
81.74
241
97.18
498
79.17
144
83.72
58
100.00
123
96.09
9
100.00
262
89.42
213
96.82
180
81.45
103
98.10
258
70.11
129
66.49
2,659
83.72

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 100.00
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 89.42
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 96.82
ส�ำนักวิชาบัญชี 81.45
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว 98.10

คณะครุศาสตร์ 81.74
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 100.00
100
90
80
70
60

60

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนการมีงานท�ำของผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนักวิชา

ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

70.11

ส�ำนักวิชากฎหมาย

66.49
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การพัฒนานักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ จั ด กิ จ กรรม
ส�ำหรับพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
ห้ อ งเรี ย น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ชี วิ ต ให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษา กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะท�ำให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์ ทั ก ษะชี วิ ต และการใช้ ป ั ญ ญาควบคู ่ กั บ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถฝึ ก การคิ ด แบบมี เ หตุ ผ ล
รู้จักการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู ้ อื่ น สามารถที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด กิ จ กรรมในหลายลั ก ษณะ เช่ น
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรม
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสังคมและบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ กิ จ กรรมรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม กิ จ กรรม
นันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
โดยบั ณ ฑิ ต ที่ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชี ย งราย จะต้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ จากสั ง คม และ
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. เป็นคนดี
2. มี ทั ก ษะความสามารถทางด้ า นภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/
ภาษาเกาหลี/ ภาษาลาว/ ภาษาเมียนมาร์/ ภาษาอินเดีย
3. มีทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และ
การใช้งานเพื่อการเรียนรู้และการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ
5. มีความใฝ่รู้ และสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองเพื่อส่วนรวม
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จ�ำนวนกิจกรรมส�ำหรับพัฒนานักศึกษา ประจ�ำปี 2556
หน่วยงาน

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยี
   อุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์
   พื้นบ้านและการแพทย์
   ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
   ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
8. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
9. สำ�นักวิชาบัญชี
10. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
11. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์
    และเทคโนโลยี
    สารสนเทศ
12. สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
    สุขภาพ
13. สำ�นักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สำ�นักวิชากฎหมาย
15. กองพัฒนานักศึกษา
16. สำ�นักวิทยบริการ
    และเทคโนโลยี
    สารสนเทศ
17. ศูนย์ภาษา
18. ศูนย์บริการนักศึกษา
    พิการ
รวม
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ด้านการ
ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ
และวิชาชีพ
29
17

จำ�นวนกิจกรรม
ด้านกีฬาและ
ด้าน
ด้านสังคม
ส่งเสริม
นันทนาการ และบำ�เพ็ญ
สุขภาพ
ประโยชน์

ด้านการ
ด้านการ
รักษา
ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม

รวม

4
3

6

5

3
3

13
3

60
26

57
3

12
1

4

2
1

2
1

9
3

86
9

31
9

5

1
2

1

3
1

41
12

2

13

11

2

53
10
17
9

9

2

35
5
13
5

3
1
2
1

4

2

27
6
9
5

3
1
7

1
3

2
1
1

1
1
1

1

2

1

10

1

2

1

7

3

8

2

9

41
7
38
5

2
2
268

2
2
45

23

23

18
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กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โดยในปี 2556 มีนักศึกษาได้รับรางวัลและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายชื่อนักศึกษาที่ ได้รับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ชื่อ-สกุล
1. นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช

2. ชมรมกลุ่มเกลียวเชือก

รางวัลที่ ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เปตองประเภท
บุคคลชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
(พลบดีเกมส์)
ชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...
สร้างสรรค์ชุมชน”

3. น.ส.จิตรสินี พงศ์พนากุล
4. น.ส.จินตนา ศรภักดี

เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสื่อ
การเรียนการสอน Media Contest
2013 ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา
เรื่องพุทธชยันตี (ประเภทสื่อการสอน
Animation)

5. น.ส.กิ่งกาญน์ อุปสาแก้ว
6. น.ส.กิติยา วรรณแก้ว

เหรียญทอง การประกวดสื่อการเรียน
การสอน Media Contest 2013
ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา
(ประเภทสื่อการสอน Animation)

7. น.ส.สาวณี กาโพ
8. น.ส.สุภาวดี น้อยปิบ
9. น.ส.สุภาพร ภิระบรรณ์
10. น.ส.วิภาพร รัตน์นํ้าหิน
11. น.ส.วารุณี พรมเทศ
12. น.ส.อาทิตยา ปัญญา
13. น.ส.ศศิวิมล กันทวี
14. นายณัฐพัทธ์ มูลเมือ
15. นายอรรถพล ธนะปาน
16. นายศุภวัชร์ จันทาพูน
17. น.ส.นิตยา ขันเดช
18. น.ส.ชุตินันทร์ ชาวเหนือ
19. น.ส.ดุจเดือน แซ่เติ๋น
20. น.ส.ชัญญา จันต๊ะเวช
21. นายเหม อินทะรังสี
22. นายดลวัฒน์ หมื่นสมบัติ
23. นายจิรายุ ชัยสมบัติ
24. นายสุริยัน ทาอุด
25. นายเจตฎากร ต๋าเร็ว
26. นายวรพล พจนาปิยะกุล
27. น.ส.สุภาพร จันแปงเงิน
28. นายเจตฎากร ต๋าเร็ว

เหรียญเงิน การประกวด
สื่อการเรียนการสอน
Media Contest 2013
ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา
(ประเภทสื่อการสอน Animation)
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เหรียญทองแดง การประกวดสื่อ
การเรียนการสอน Media Contest 2013
ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา (ประเภทสื่อ
การสอน Animation)

วัน เดือน ปี/สถานที่
หน่วยงานที่สังกัด
วันที่ 9 – 19 มกราคม 2556 คณะครุศาสตร์
ณ สถาบันการพลศึกษา
จังหวัดชลบุรี
วันที่ 24 มกราคม 2556   
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์
สำ�นักงานใหญ่รัชโยธิน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556
ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย,
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556
ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย,
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556
ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย,
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2556
ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย,
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์
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ชื่อ-สกุล
29. น.ส.วิภาวรรณ ควรค้า
30. น.ส.วรรณิสา ปัญญาดี
31. นายปฐมพงศ์ รีรักษ์
32. น.ส.พรวี ไชยพรม
33. น.ส.อภิญญา คงจักร
34. นายนวพล คมบาง
35. นายปัญญา จะกู
36. นายพิพัฒน์ วงค์วิชัย
37. น.ส.สุถาพร จันแปงเงิน
38. น.ส.จุไรรัตน์ นิเวศน์
39. นายกีรติ พิสัยเลิศ
40. น.ส.ธวัลพร ยั่งยืน

41. นายพุฒิพงษ์ พรมแสน
42. นายปฏิพัทธ์ ทองย้อย

43. นายนิยม เมืองคำ�

รางวัลที่ ได้รับ

รางวัลชมเชย โครงการประกวดการอ่าน
ทำ�นองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สรวลเสียงเสนาะทำ�นอง  
อ่าน – พากษ์ – ขับ – ร้อง ซ้องถวาย
รางวัลชนะเลิศโครงการเยาวชน
คิดดี ทำ�ดี กับครอบครัวข่าว ช่อง 3
โล่ประกาศเกียรติคุณนักกีฬาประเภท
จักรยาน เยาวชนดีเด่น ประจำ�ปี 2555

วัน เดือน ปี/สถานที่

หน่วยงานที่สังกัด

วันที่ 21 กันยายน 2556
ณ กองทุนพระมหาชนก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะครุศาสตร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ไทยทีวีสี ช่อง 3
วันที่ 23 ธันวาคม 2555
ณ การกีฬา
แห่งประเทศไทย
วันที่ 31 มกราคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

รางวัลชนะเลิศโครงการบูรณาการ
บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
44. นายสายลม พิพัฒนเศรษฐ์
รองชนะเลิศ การประกวดแบบอนุสาวรีย์ วันที่ 15 มกราคม 2556
ช้างงู อำ�เภอเชียงแสน
ณ อำ�เภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
45. นายอนุพงศ์ อุไรมาลย์
รองชนะเลิศอันดับสาม การประกวด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
46. นายเสริมศักดิ์ ทรายทองชลธาร แบบ M Design Award
ณ บริษัทโมเดิร์นฟอร์ม
จำ�กัด (มหาชน)
47. นายอนุชา มีทรง
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบสถานี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
48. นายดำ�รงฤทธิ์ ละอองอ่อน
CITY LINE  เส้นทางเดินรถเพื่อ
ณ มูลนิธิรักเชียงราย และ
49. นายมนตรี ธรรมชื่น
การท่องเที่ยวสายใหม่ และสถานีพักรถ กรมโยธาธิการและผังเมือง
50. นายลอด มุ่งมลพลเจริญ
จากองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย
51. น.ส.พรทิพย์ วะยาคำ� 
จนถึง อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
52. น.ส.หนึ่งฤทัย ลูกจันทร์
53. นายจรัสพงศ์ ปุกคำ� 
54. นายชนน เศวตบันดาลชัย
55. นักศึกษาวิทยาการแพทย์
รางวัลที่ 2 จากการประกวดสร้างสรรค์ สำ�นักงาน
    พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ
เครื่องแต่งกาย
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อ-สกุล
56. น.ส.รุ่งทิวา ปัญญาอุด

รางวัลที่ ได้รับ
ทุนเศษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 ปี 2556

57. นายอภิเดช นิคม

ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบการประกวด
ผลงานพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย
ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2556
รับโล่รางวัล ยุวสตรีดีเด่น

58. น.ส.สยุมพร คีรีนิมิต   

59. นายดนัย ใจมูล
60. นายประดิษฐ์ สุทธวงค์
61. นายจักรพงษ์ กาวารี
62. นายพรพิพัฒน์ กันทะรัญ
63. นายสุภกิจ หน่อกุณา
64. นายธีรฉัตร อินถา

65. นายตั้งสิทธิ์ แซ่จ่าว

66. นายวิโรจน์ พลอยเขียว

67. นายจตุภูมิ อ้ายโน

68. นักศึกษา สาขาบัญชี
    ปี 3-4 (ภาคปกติ)
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รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน
หุ่นยนต์ “ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจ�ำปี 2555”
Microsoft Student Partner FY 14

วัน เดือน ปี/สถานที่
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ณ สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระ สืบสาน
แนวพระราชด�ำริ
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานที่สังกัด
วิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 7 มีนาคม 2556
ณ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี กรุงเทพฯ
วันที่ 18 มิถุนายน 2556
ณ เมืองทองธานีกรุงเทพฯ

ส�ำนักวิชา
สังคมศาสตร์

วันที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ บริษัทไมโครซอฟต์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขัน
วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2556 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 NSC 2013 กรุงเทพฯ
น�ำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์
วิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
2556 ณ คณะเทคโนโลยี
ภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “The Hmong
สังคม มหาวิทยาลัย
Language Dictionary Online”
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี
น�ำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์
วิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
2556 ณ คณะเทคโนโลยี
ภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “Chiangrai
สังคม มหาวิทยาลัย
Travel Application On Iphone Mobile” เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
น�ำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์
วิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
2556 ณ คณะเทคโนโลยี
ภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “ระบบควบคุม
สังคม มหาวิทยาลัย
อุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ในโรงเรือนเพาะเห็ดเอนกประสงค์
วิทยาเขตจันทบุรี
แบบปิดที่ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร์”
เกียรติบัตรได้ผ่านโครงการอบรม
วันที่ 27 มกราคม 2556
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักบัญชี
ณ ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว

ส�ำนักวิชา
สังคมศาสตร์

ส�ำนักวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ
ส�ำนักวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ
ส�ำนักวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ
ส�ำนักวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ

ส�ำนักวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ

ส�ำนักวิชา
คอมพิวเตอร์ฯ

ส�ำนักวิชาบัญชี
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ชื่อ-สกุล
69. น.ส.ปิยะดา ชุมพูอินตา
70. น.ส.ธิดาวรรณ ปินไชย
71. น.ส.อ�ำไพ เลาวือ
72. น.ส.ค�ำแดง ศรีมูล
73. น.ส.รัชนู นางแล
74. น.ส.รัศมี แก้ววรรณศิลป์
75. น.ส.บุษบา ดวงธรรม
76. ทีมเซปักตะกร้อ (หญิง)

รางวัลที่ ได้รับ
เกียรติบัตรได้ผ่านโครงการอบรม
ครบเครื่องเรื่องลงทุน
ฉบับผู้ลงทุนมือใหม่

วัน เดือน ปี/สถานที่
หน่วยงานที่สังกัด
วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ส�ำนักวิชาบัญชี
ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา
อาคารยุพราชวิทยมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันกีฬาน้องใหม่

77. ทีมวอลเลย์บอล (ชาย)

รางวัลรองชนะเลิศ
กาสะลองค�ำเกมส์ ครั้งที่ 12

78. ทีมเชียร์ลีดเดอร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันกีฬาน้องใหม่

79. น.ส.มยุรี สิทธิขันแก้ว

รางวัลชมเชยการแข่งขันโครงการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
(Trip and Treat)
เครื่องปรุงอาหารส�ำเร็จรูป

วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม
2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์
2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม
2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
วันที่ 29 ตุลาคม 2556
ณ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
วันที่ 16 สิงหาคม 2555
ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

80. นักศึกษาคหกรรมศาสตร์    
    ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน)
    - นายอภิเดช นิคม
    - นายอนันต์ ค�ำเกิด
    - นายธงชัย ลาหุนะ

ส�ำนักวิชาบัญชี

ส�ำนักวิชาบัญชี

ส�ำนักวิชาบัญชี

ส�ำนักวิชา
การท่องเที่ยว
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ชื่อผลงาน
1.  Study of Energy Value of Biomass
    Charcoal from Wasted Local Materials
2.  ปัญหาในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลโชคชัย
    อ�ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
    ต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากแบบ
    คุ้มครองชีวิตของลูกค้าบริษัทมหาชน
จ�ำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ สาขาพะเยา
4.  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
    ในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
    รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่
    จังหวัดเชียงราย
5.  กระบวนการในการให้บริการ
    ของศูนย์ทดสอบและอบรมภาษา
    ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
    เชียงราย
6.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น (Electronic Local
    Administration Accounting System:
    e-LAAS) ในเขตอ�ำเภอเชียงค�ำ 
    จังหวัดพะเยา
7.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเสียภาษี
    ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
    ส่วนต�ำบลร่มเย็น อ�ำเภอเชียงค�ำ  
    จังหวัดเชียงราย
8.  ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ในเขตอ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
9.  ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก�ำลังใจ
    ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ
    ในสังกัดกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดน
    ที่ 326 อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
10. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
    ต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองจากเต้นท์รถ
    ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
11. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อ
    ทางการเงินจากธุรกิจลิสซิ่ง
    ในเขตอ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
12. แนวทางการพัฒนาตลาดของผ้าทอ
    ไทลื้อบ้านทุ่งมอก ต�ำบลเชียงบาน
    อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
13. ความพึงพอใจและความคาดหวัง
    ของประชาชนต่อการให้บริการ
    ของส�ำนักทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอพาน
    จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุลผู้สำ�เร็จการศึกษา
Ms.Lalana Boonyarak

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
Tri-University Inter
Seminer & Symp.
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

นายพงค์ประภาส วงค์หาญ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

น.ส.ช่อผกา ไชยเลิศ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

น.ส.พรปวีณ์ ประวัง

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

น.ส.ปาริชาติ เมตตากรุณากูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

น.ส.อรอนงค์ อภิวงค์งาม

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

นางมารยาท หมายมั่น
นายตุลา ตะมะพุทธ

ด.ต.เชาวฤทธิ์ สุคนธา

ว่าที่ ร.ต.อลงกต ศิริมณฑล
นายสมชาย ประพงษ์
น.ส.นิรัญญา กาติ๊บ
น.ส.พรณภา พุทธอารีย์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อผลงาน
ชื่อ-สกุลผู้ส�ำเร็จการศึกษา
14. การศึกษาความคิดเห็นต่อผลลัพธ์
น.ส.สกุณา สิงห์คะ
    จากการด�ำเนินงานโครงการพัฒนา       
    ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
    ต�ำบลทุ่งกล้วย อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
15. กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ
นายพิชัย พิเคราะห์ภูมิ
    ร้านขายอาหารสัตว์นํ้า อ�ำเภอพาน
    จังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา
    ร้านมุ้ยหลีฮวด
16. สภาพปัญหาการผิดนัดค้างช�ำระ
น.ส.ประไพวรรณ์ จันดา
    ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุของผู้เช่า
    ในจังหวัดเชียงราย

17. ปัจจัยจูงใจที่มีต่อการปฏิบัติงาน
   ของเจ้าหน้าที่แขวงการทางเชียงรายที่ 1

น.ส.ชญานิษฐ์ เทพภักดี

18. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
นายจารอน แสงจันทร์
    ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
    3BB (ทรี บรอดแบรนด์) ของ TT&T
    ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
19. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชี    น.ส.ศิริพร ศรีวิชัย
    ของพนักงานส่วนต�ำบล องค์การ   
    บริหารส่วนต�ำบลในเขตจังหวัดพะเยา

20. ความคิดเห็นของประชาชนในต�ำบล
    ทุ่งกล้วย ที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บ
    ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
    ทุ่งกล้วย อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
21. ความพึงพอใจในการท�ำงานของ
    พนักงาน บริษัท คิคูโช จ�ำกัด
    อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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นางขวัญเรือน ทาระจีน

นายจงพร ทิศอุ่น

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
หน่วยงานที่สังกัด
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

รายงานสืบเนื่องจาก
คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมวิชาการ
(Proceeding) การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2013”
โดยเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
รายงานสืบเนื่องจาก
คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมวิชาการ
(Proceeding) การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2013”
โดยเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
รายงานสืบเนื่องจาก
คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมวิชาการ
(Proceeding) การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2013”
โดยเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ
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ชื่อผลงาน
22. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
    ระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
    และร้านค้าปลีกขนาดเล็กของผู้บริโภค
    ในเขตอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา

ชื่อ-สกุลผู้ส�ำเร็จการศึกษา
น.ส.นริษา แสงโปร่ง

23. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจ นางอรอนงค์ วงศ์ราษฎร์
    ในการจ่ายค่าธรรมเนียมของขยะมูลฝอย
    ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเจดีย์ค�ำ 
    อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
24. ความรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ   น.ส.สมินทรัตน์ มาลัย
    และความต้องการข่าวสารเตือนภัยของ
   ประชาชนจากศูนย์ส�ำรวจอุทกวิทยาที่ 5
    (เชียงราย)

25. การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
นายประสิทธิ์ วงศ์ประสิทธิ์
    ของผู้บริโภคในการใช้บริการระหว่าง
    สปาทั่วไปกับธุรกิจสปาที่ผ่านเกณฑ์
    มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
    ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
26. ปัญหาในการบริหารการคลัง
นางฤทัยรัตน์ อินต๊ะแก้ว
    ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
    อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
27. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
น.ส.แสงภู บุญเทียม
    ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
    ของประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง
    จังหวัดเชียงราย

28. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
    ที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
    ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
    ตอนปลายในจังหวัดเชียงราย

น.ส.วรรณพร มหาภาส

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
หน่วยงานที่สังกัด
รายงานสืบเนื่องจาก
คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมวิชาการ
(Proceeding) การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2013”
โดยเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
รายงานสืบเนื่องจาก
คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมวิชาการ
(Proceeding) การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2013”
โดยเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
รายงานสืบเนื่องจาก
คณะวิทยาการจัดการ
การประชุมวิชาการ
(Proceeding) การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2013”
โดยเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
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ชื่อผลงาน
29. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
    ของผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก :
    กรณีศึกษา ที่พักแบบบูติค
    ในจังหวัดเชียงราย
30. ความรู้ความเข้าใจและความต้องการ
    ของประชาชนต่อการบริการจากเทคโนโลยี
    3G ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
31. ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
    ต่อการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอจุน
    จังหวัดเชียงราย
32. ความคิดเห็น ความต้องการและปัญหา
    ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัด
    เชียงราย ต่อการส่งเสริมปลูกยางพารา
    ของส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์
    การท�ำสวนยาง
33. การศึกษาการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
    และชุมชนเมืองในเขตพื้นที่ต�ำบลสถาน  
    อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุลผู้ส�ำเร็จการศึกษา
น.ส.โชติมณี ธินะ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
หน่วยงานที่สังกัด
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

นายพงษ์พันธุ์ เพ็ชรช่วย

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ระบบการจัดกาฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

นายจักร์กิจ พินิจ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

น.ส.วิชชุตา รัตนประยูร

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

34. พฤติกรรมและความพึงพอใจ
น.ส.ณัฐชานันท์ ยารังษี
    ของผู้มาใช้บริการบริษัทเมืองไทย  
    ประกันชีวิตจ�ำกัด ส�ำนักงาน
    ภูมิภาคเชียงใหม่
35. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าไทย – ลาว : นางพิชยนันทร์ ศรีจันทร์
    กรณีศึกษาตลาดบ้านฮวก อ�ำเภอภูซาง   
    จังหวัดพะเยา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

36. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
    ตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารจากโรงสีข้าว
    ขนาดใหญ่ในเขตอ�ำเภอเชียงค�ำ
    จังหวัดพะเยา

น.ส.สิริฤทัย กองมงคล

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

37. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
    ในการเลือกซื้อนํ้ามันพืชของผู้บริโภค
    ในเขตจังหวัดเชียงราย

นายสุรจิต รณเกียรติเมธา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

น.ส.ขนิษฐา ถาวรวงค์

38. การศึกษาส่วนประสมการตลาด  
นายคธาวุธ โรจนสโรช
    บริการของสวนอาหาร ในเขตเทศบาล
    นครเชียงราย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
    เชียงราย : กรณีศึกษา สวนอาหาร
    พรประเสริฐ
39. ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัย
นายพิเชฐพงษ์ อุ่นค�ำ
    ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
    ที่ท�ำจากนุ่น กรณีศึกษา กลุ่มท�ำที่นอน
    ต�ำบลนํ้าแวน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
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ชื่อผลงาน
40. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน :
    กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอินทรีย์
    ต�ำบลแม่ค�ำ อ�ำเภอแม่จัน
    จังหวัดเชียงราย
41. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน
    ของผู้ส่งออกอ�ำเภอเชียงของ
    ของจังหวัดเชียงราย
42. ศักยภาพของการนวดไทยบ�ำบัด
    ในการรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ชื่อ-สกุลผู้ส�ำเร็จการศึกษา
นางทัศนีย์ เสถียร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
หน่วยงานที่สังกัด
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

Miss Du Yuyan

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
การประชุมวิชาการน�ำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา
The 1st International
Conference on Health
Science, Thai Traditional  
and Alternative Medicine :
ICHTAM
การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 25
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(ต.ค. 55 – ม.ค. 56)

คณะวิทยาการจัดการ

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(ต.ค. 55 – ม.ค. 56)

สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(ต.ค. 55 – ม.ค. 56)

สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(ก.พ. – พ.ค. 56)
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(ก.พ. – พ.ค. 56)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9

สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

จันทวงศ์ แซ่ว้าง

43. Internationalization of Thai
จันทวงศ์ แซ่ว้าง
    traditional medicine: Hemiplegia
    patients treatment by Nuad Thai   
    therapy
44. การพัฒนาการแพทย์แผนไทย
อัญจรีย์ อินจันทร์
    สู่สากล : กรณีศึกษา การรักษาอาการ
    ลิ้นกระด้างคางแข็ง
45. ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข นางวิลาวัลย์ บุญประกอบ
    ปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
    ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง : กรณีศึกษา
    จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่
46. การมีส่วนร่วมในการจัดการไฟป่า
    ของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
    ของประเทศไทย

น.ส.พิณทอง ดอกไม้แก้ว

47. การขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุขภายใต้
นายชูเกียรติ สุตะวงค์
    แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :
    การถอดบทเรียน กรณีศึกษาหมู่บ้าน
    สันปูเลย ต�ำบลบัวสลี อ�ำเภอแม่ลาว
    จังหวัดเชียงราย
48. แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
นายปรีดา กุณามา
    สังคมชุมชนท้องถิ่นไทย
49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ   
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์
    นักเรียนในโรงเรียนต�ำรวจ
    ตระเวนชายแดน
50. การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
พระอัครเนตร สุขสุวรรณ์
    ในเขตอ�ำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก
สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
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สวัสดิการนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ จั ด สวั ส ดิ ก ารส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ในหลายๆ ด้าน เช่น สวัสดิการด้านหอพัก การให้บริการแนะแนวสารสนเทศ
และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่เป็นเงินจัดสรร
จากรัฐบาลเพื่อให้นักศึกษาได้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาจากองค์กร
ภายนอก และทุ น กู ้ ยื ม ฉุ ก เฉิ น นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
สถานที่ อ อกก�ำลั ง กาย สถานที่ พั ก ผ่ อ น ธนาคาร ตู ้ เ อที เ อ็ ม ร้ า นหนั ง สื อ
ร้านสะดวกซื้อ โรงอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น
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การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายขึ้ น
เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์จากธนาคารโลก ปัจจุบัน
จั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ เตรี ย มอนุ บ าล ระดั บ อนุ บ าล และระดั บ ประถมศึ ก ษา โดยแบ่ ง ออกเป็ น
ระดั บ เตรี ย มอนุ บ าล จำ � นวน 1 ห้ อ งเรี ย น ระดั บ อนุ บ าล จำ � นวน 6 ห้ อ งเรี ย น ระดั บ ประถมศึ ก ษา
จำ�นวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 19 ห้องเรียน และในปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรสายสอน จำ�นวน 31 คน
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน จำ�นวน 12 คน และมีนักเรียน จำ�นวน 683 คน

จ�ำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ�ำปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น
1. เตรียมอนุบาล
2. อนุบาล
3. ประถมศึกษา
รวม
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จำ�นวนนักเรียน (คน)
35
195
453
683

02

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประกันคุณภาพการศึกษา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย
ของการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน โดยก�ำหนดรายละเอี ย ดไว้ ใ นหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
เพื่ อ การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาตามแนวทางของส�ำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีผลการประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยจากตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 11 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ
4.12 อยู่ในระดับดี และผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยจากภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็น เท่ากับ 4.30
อยู่ในระดับดี
และมี ห น่ ว ยงานที่ ด�ำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาระบบกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จ�ำนวน
30 หน่วยงาน 90 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร การจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน สร้ า งเครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพ การติดตามผลพร้อมการจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง รายงานผลต่อสาธารณชน
และประเมินคุณภาพโดยผู้ประเมินภายนอก
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การปรับปรุงหลักสูตรเดิม
และพัฒนาหลักสูตรใหม่
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิ ท ยาลั ย มี กิ จ กรรมส�ำหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเดิ ม และพั ฒ นา
หลักสูตรใหม่ จ�ำนวน 38 กิจกรรม แบ่งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเดิม จ�ำนวน 30 กิจกรรม และพัฒนาหลักสูตรใหม่
จ�ำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

จ�ำนวนการปรับปรุงหลักสูตรเดิม และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ประจ�ำปี 2556 จ�ำแนกตามหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
6. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
7. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
8. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10. สำ�นักวิชากฎหมาย
11. สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
รวม

จำ�นวนกิจกรรม
จำ�นวนกิจกรรม
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
1
1
2
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
18
1
30
8

รวม
2
2
2
1
6
2
1
1
1
1
18
1
38

รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนาใหม่ ในปีงบประมาณ 2556 จ�ำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
        อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. หลักสูตรด้านการผลิตอาหารและบริการ
5. หลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกส์
6. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านกฎหมายและเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นระบบออนไลน์ (e-Learning)
ส�ำหรับนักศึกษา โดยมีห้องให้บริการแก่นักศึกษา จ�ำนวน 1 ห้อง ภายในห้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้บริการ
นักศึกษาอย่างครบครัน มีคอมพิวเตอร์ส�ำหรับให้บริการ จ�ำนวน 96 ชุด มีจ�ำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งาน
113,537 ครั้ง มีรายวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 25 รายวิชา ดังนี้

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ประจ�ำปี 2556
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

BA3109
BA3204
BA3303
CP2510

การจัดการคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ระบบความปลอดภัยเครือข่าย

CP3507

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

CP3614

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
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ชื่อหน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วัชระ วัธนารวี
อาจารย์วัชระ วัธนารวี
อาจารย์วัชระ วัธนารวี
ผศ.ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
ผศ.ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
ผศ.ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
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รหัสวิชา
CP3706

ชื่อวิชา

ชื่อหน่วยงาน

GEN1011

ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GEN1012

การด�ำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

GEN1013

เทคโนโลยีสารสนเทศ

GEN1021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์

GEN1022

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

คณะมนุษยศาสตร์

GEN1023

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

คณะมนุษยศาสตร์

GEN1024

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์

GEN1025

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

คณะมนุษยศาสตร์

GEN1031

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

GEN1032

ทักษะชีวิต

คณะวิทยาการจัดการ

GEN1033

ล้านนาศึกษา

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

GEN1034

จริยธรรมเพื่อชีวิต

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

GEN1041

สังคมโลกและภูมิภาค

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

GEN1042

สังคมไทยและท้องถิ่น

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

GEN1043

การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย

ส�ำนักบริหารรัฐกิจ

GEN1044

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

LB0101
SC2402

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
การส�ำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น

คณะมนุษยศาสตร์
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
อาจารย์ประยงค์ ห่วงกลาง
และคณะ
ผศ.กิตติศักดิ์ ขยันการ
และคณะ
ผศ.ดร.จ�ำรัส กลิ่นหนู
และคณะ
อาจารย์ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา
และคณะ
อาจารย์จิตตากรวี อัมพุธ
และคณะ
อาจารย์หยิชิง แซ่จ้าว
และคณะ
อาจารย์น่านฟ้า จันทะพรม
และคณะ
ผศ.จ�ำเริญ ฐานันดร
และคณะ
อาจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
และคณะ
อาจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี
และคณะ
อาจารย์กรชนก สนิทวงค์
และคณะ
ผศ.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
และคณะ
ผศ.สุรพล เวียงนนท์
และคณะ
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
และคณะ
อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
และคณะ
อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน
และคณะ
ผศ.ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
ผศ.ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การพัฒนาอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ ด�ำเนิ น การพั ฒ นาอาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในหลายๆ ด้ า น เช่ น
การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา การสนับสนุนการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ การจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพ การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ

จ�ำนวนกิจกรรมส�ำหรับพัฒนาอาจารย์ ประจ�ำปี 2556
ชื่อหน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
9. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
12. ส�ำนักวิชากฎหมาย
13. ส�ำนักวิชาบัญชี
14. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
รวม
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จำ�นวนกิจกรรม
7
8
7
9
4
15
11
2
3
5
10
1
2
1
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การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา
จ�ำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ ประจ�ำปี 2556
ชื่อหน่วยงาน
1.  คณะครุศาสตร์
2.  คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
3.  คณะมนุษยศาสตร์
4.  คณะวิทยาการจัดการ
5.  คณะเทคโนโลยี
    อุตสาหกรรม
6.  วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
    และการแพทย์ทางเลือก
7.  ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
8.  วิทยาลัยนานาชาติ
    ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
9.  ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    สุขภาพ
10. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
12. ส�ำนักวิชาบัญชี
13. โรงเรียนสาธิต
14. กองวิเทศสัมพันธ์
รวม

จ�ำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งหมด
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
2
2
2
2
2
2
2
2
6
3
1

1

7
3
1

6
3
1

1

7
3
1

1

1

1

1

1

1

1
3

1
3

2
3

2
3

1

1

1

1

2

2

4

4

4

4

1
1
1
1
28

1
1
1
1
29

1
1
3
1
32

1
1
3
1
33

2

2

4

4

1

1
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การสนับสนุนการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ
จ�ำนวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ ประจ�ำปี 2556
ชื่อหน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
8. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สำ�นักวิชากฎหมาย
10. สำ�นักวิชาบัญชี
11. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
รวม

84

จำ�นวนอาจารย์ที่เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
13
13
10
1
11
12
12
7
2
9
4
1
5
1
1
10
1
11
8
1
9
3
3
3
3
1
1
72
4
2
78
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บุคลากรที่ ได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ
รายชื่อบุคลากรที่ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ ประจ�ำปี 2556
ชื่อ – สกุล
1. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

2. ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

3. ผศ.ดร.จำ�รัส กลิ่นหนู

4. อาจารย์กมล บุญล้อม

5. อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ�

รางวัล/ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ชื่อหน่วยงานที่จัด
โล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
The Best Practice Award ในการ
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาค  
ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการ ลุ่มนํ้าโขง มหาวิทยาลัย
นานาชาติ ครั้งที่ 9
ราชภัฏเชียงราย
เกียรติบัตรการนำ�เสนอผลงานวิจัย
สำ�นักงานคณะกรรมการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การอุดมศึกษา
ความจริงเสริมสร้างบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ “ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ไทย-ญี่ปุ่น)
ประจำ�ปี 2555”
รางวัลชนะเลิศการนำ�เสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาคบรรยาย กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วัน เดือน ปี ที่ ได้รับรางวัล
วันที่ 28 ตุลาคม 2556

วันที่ 28 มิถุนายน 2556

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2556

วันที่ 18 มิถุนายน 2556

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

86

03

การวิจัย และงานสร้างสรรค์

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
จ�ำนวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจ�ำปี 2556
แหล่งงบประมาณ
ภายในมหาวิทยาลัย
   - งบแผ่นดิน
   - งบเงินรายได้ (กองทุนสนับสนุนการวิจัย)
ภายนอกมหาวิทยาลัย
   - หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ
รวม

จำ�นวนโครงการ

จำ�นวนเงิน

ร้อยละ

8
183

5,000,000
3,193,800

29.01
18.54

11
202

9,039,070
17,232,870

52.45
100.00
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จ�ำนวนโครงการวิจัย

จ�ำนวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจ�ำปี 2556
1.

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ทิศทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เขตภาคเหนือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์
จากลุ่มนํ้าในจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ ชุมชน
กับการแก้ปัญหาวิกฤต : กรณีศึกษาลุ่มนํ้างาว
อำ�เภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

3. การเสริมสร้างสมรรถนะของทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4. การออกแบบระบบสารสนเทศคุณภาพ สำ�หรับ
จัดเก็บข้อมูลด้านภัยที่เกิดจากธรรมชาติในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เพื่อการวิเคราะห์และการบูรณาการ
วางแผนป้องกัน
5. เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติของผู้ป่วยควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
6. การดำ�เนินงานแบบมีส่วนร่วมของโครงการจัดตั้งสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย
7. ทุนชุมชนกับการส่งเสริมให้จังหวัดน่าน
เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต

8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
สำ�หรับอุปกรณ์มือถือ
รวม

90

ชื่อ-สกุลผู้ทำ�วิจัย
นายยุทธศิลป์ ชูมณี
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
น.ส.ทิพย์วัลย์ ศรีพรม
นางอัจฉรา สินไชยกุล
อาจารย์วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง
นายไพรัช โรงสะอาด
นางทัศนีย์ ธรรมดิน
น.ส.ปรียะดา จอมแสง
น.ส.จงกลพรรณ ศรีคำ� 
นายยุทธภูมิ บัวใหญ่
รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
นายโกมินทร์ วังอ่อน
นายพิทักษ์ รัตนแสงสว่าง
นางณัฐธิดา จุมปา
น.ส.เพ็ญพักตร์ ไชยนุรักษ์
อาจารย์วิชิต นางแล
นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม

อาจารย์จรัญ คนแรง
อาจารย์อัญชณา อุประกูล
อาจารย์สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
ผศ.มาลี หมวกกุล
อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
อาจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
อาจารย์ฉัตรวลี ทองคำ� 
อาจารย์จีรนันท์ ไชยงาม
อาจารย์นิคม บุญเสริม
ผศ.จำ�รัส กลิ่นหนู
อาจารย์ประสิทธิ์ สารภี
อาจารย์สำ�ราญ ไชยคำ�วัง

งบประมาณ
1,210,500

575,200

940,800

502,800

279,400
533,500

700,000

257,800

5,000,000
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จ�ำนวนโครงการวิจัยที่ ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต่างๆ ประจ�ำปี 2556
ชื่อเรื่องงานวิจัย
1. ศึกษาและรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมือง
เพื่อการอนุรักษ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น :
กรณีจังหวัดเชียงรายและพะเยา

2. การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะ
การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาวิทยศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
3. การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะ
การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
4. การพัฒนาวิธีโพเทนธิโอเมทรีสำ�หรับ
ตรวจปริมาณฟอสเฟตในนํ้ายาง
5. ตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
ของนํ้ามันพืชเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการผลิตไบโอดีเซล
6. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
“หมู่บ้านสับปะรดภูแล-นางแล”
7. งานวิจัยผังเมือง รวมเมืองเชียงราย
8. การสังเคราะหและออกแบบวงจร
เลียนแบบตัวเหนี่ยวนําอนุกรม
กับตัวต้านทานและการประยุกต์ใช้งาน
9. การผลิตเครืองอบแห้งและการรม
ควันกํามะถันผักตบชวากรณีศึกษาชุมชน
บ้านสาง ตำ�บลบ้านสาง อำ�เภอเมือง
จังหวัดพะเยา
10. การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
เก๊กฮวยสะโง๊ะ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ตามหลักเกษตรอินทรีย์และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนเกษตรพื้นที่สูง
11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านโป่งนํ้าร้อน หมู่ 7 ตำ�บลดอยฮาง
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รวม

ชื่อ-สกุลผู้ทำ�วิจัย
อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข
อาจารย์วิชร นันต๊ะยานา
นายเสถียร ฉันทะ
นายสุทธิ มลิทอง
นางเพ็ญศรี มลิทอง
นายสราวุธ ใจกล้า
ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
อาจารย์อนันต์ แก้วตาติ๊บ
ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
น.ส.ศิวภรณ์ สองแสน
นางธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์
ผศ.ดร.แสงระวี ปัญญา
ผศ.ดร.ชูศรี สุวรรณ
อาจารย์หาญศึก เล็บครุฑ
อาจารย์วิทยา พูลสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม
อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา

แหล่งทุน
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

งบประมาณ
336,664

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

300,000

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

300,000

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

360,000
480,000

อาจารย์ธนูศักดิ์ ธนะสาร

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ
อาจารย์วิภพ ใจแข็ง

เทศบาลนครเชียงราย
สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

3,400,000
125,000

อาจารย์อัญชณา อุประกูล

สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

356,000

ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา สำ�นักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

น.ส.ญาณัท ศิริสาร
ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

เครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน (สกอ.)

210,000

3,071,406

100,000

9,039,070
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จ�ำนวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจ�ำปี 2556
ประเภทงานวิจัย
1. ระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับโปรแกรมวิชา (อาจารย์)
3. ระดับโปรแกรมวิชา (นักศึกษา)
4. ระดับหน่วยงาน
5. ระดับบุคลากรสายสนับสนุน
รวม

จำ�นวนโครงการ
9
95
76
1
2
183

จำ�นวนเงิน
900,000
1,805,000
313,800
30,000
145,000
3,193,800

การอบรม ประชุมสัมมนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
จ�ำนวนกิจกรรมในการจัดอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ�ำปี 2556
ชื่อหน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
8. สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9. สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สำ�นักวิชาบริหารรัฐกิจ
11. สำ�นักวิชากฎหมาย
12. สำ�นักวิชาบัญชี
13. สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
15. ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
16. ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา
17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
รวม
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จำ�นวนกิจกรรม
3
3
5
3
5
3
6
2
3
11
1
1
5
23
1
4
60
139
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การน�ำเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รายชื่อบุคลากรที่น�ำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประจ�ำปี 2556
ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล ผู้นำ�เสนอ

วัน เดือน ปี
ที่นำ�เสนอผลงาน
International Conference on วันที่ 15 - 18 ธันวาคม
Advanced Data Mining and 2555
Application (ADMA 2012)
สถานที่นำ�เสนอ

1. An Enhanced Class-Attribute อาจารย์กฤตกรณ์ ศรีวันนา
Interdependence
Maximization Discretization
Algorithm
2. นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล งานมหกรรมงานวิจัย
กับชีวิต ของคนเชียงแสน
แห่งชาติ 2556 ศูนย์ประชุม
ในช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2553
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
3. รูปแบบผังเมืองที่สอดคล้องกับ ผศ.เกริก กิตติคุณ
งานมหกรรมงานวิจัย
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
แห่งชาติ 2556 ศูนย์ประชุม
เมืองเชียงแสน
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
4. เชียงแสนศึกษา : ภาษา
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
งานมหกรรมงานวิจัย
กับชาติพันธุ์
แห่งชาติ 2556 ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
5. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
นายยุทธศิลป์ ชูมณี
งานมหกรรมงานวิจัย
ของอำ�เภอเชียงแสน
แห่งชาติ 2556 ศูนย์ประชุม
จังหวัดเชียงราย
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
6. ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว
อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
งานมหกรรมงานวิจัย
เชิงศิลปกรรมในเขตตำ�บลเวียง
แห่งชาติ 2556 ศูนย์ประชุม
อำ�เภอเชียงแสน
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
จังหวัดเชียงราย
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
7. กระบวนการพัฒนาแนวคิด
อาจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ งานมหกรรมงานวิจัย
ทางการเมืองต่อประชาชน
แห่งชาติ 2556 ศูนย์ประชุม
ในท้องถิ่นพื้นที่อำ�เภอเชียงแสน
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
จังหวัดเชียงราย
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
8. การบริหารจัดการภาครัฐ
อาจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ งานมหกรรมงานวิจัย
เกี่ยวกับผู้ได้รับสัญชาติไทย
แห่งชาติ 2556 ศูนย์ประชุม
กรณีศึกษา : หมู่บ้านดอยสะโง้
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ตำ�บลศรีดอนมูล อำ�เภอเชียงแสน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
จังหวัดเชียงราย
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 23 - 27 สิงหาคม
2556

วันที่ 23 - 27 สิงหาคม
2556

วันที่ 23 - 27 สิงหาคม
2556

วันที่ 23 - 27 สิงหาคม
2556

วันที่ 23 - 27 สิงหาคม
2556

วันที่ 23 - 27 สิงหาคม
2556

วันที่ 23 - 27 สิงหาคม
2556
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ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล ผู้น�ำเสนอ

สถานที่น�ำเสนอ

9. The Influence of Cultural
Differences on
Communication of Chinese
Students in the
Host - Culture Context:
The Case of Chinese - Thai
Universities Student Exchange Program
10. Design of Low Input and
High Output Impedance
Current-mode Biquad Filter
Using CDTAs with
Independent Control of
Quality Factor and Pole
Frequency.
11. The Development of
English Speaking Skill by
the Activities with problem
based on Learning : PBL
Faculty of Education
Chiang Rai Rajabhat
University.

อาจารย์ ดร.ผาสุก บุญธรรม การประชุมวิชาการนานาชาติ
Shanghai International
Conference on Social
Science
ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

12. Learning Activity
Management
to Develop the Thinking
Expression Characteristic
of the Students in
Instructional Management for
Thinking Process
Development Course
13. The Development of
a Consultation Model in an
Intelligent Computer assisted Instruction on
“Production of
Exercise Sheet for Promoting
Basic Mathematics Skill of
Young Children for Early
Childhood Teacher.”
14. Synthesis of Research
Project Chiang Khong
Study of Chiang Rai Rajabhat
University

ผศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
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วัน เดือน ปี
ที่น�ำเสนอผลงาน
วันที่ 10 - 15 กรกฎาคม
2556  

อาจารย์วิภพ ใจแข็ง

13th Internaional
Symposium on
Communications and
Information Technologies
(ISCIT) 2013 ณ Nura Buri
Hotel จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ ดร.เกศราพรรณ
พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ

The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์
กาวินค�ำ

วันที่ 3 - 6 กันยายน 2556  

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ANNUAL REPORT 2013

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อผลงาน
15. Plasma-Epoxy Interactions
Possible Reaction Pathways
Investigated by Quantum
Mechanics Calculations
16. อัตลักษณ์ทางวรรณกรรมของ
กลุ่มชาติพันธ์ุ ในจังหวัดน่าน
“Literature Identities of the
Ethnic Groups in Nan
province”

17. การศึกษาพันธ์ุไม้ และการใช้
ประโยชน์ในมหาเวชสันดรชาดก
13 กันต์ กับวิถีชีวิตของคนล้านนา
“The Study of Plant Species
and Their Uses in Maha
Vessantara Jataka 13
chapters in Relation to
Lanna people Way of Life”
18. สภาพภาษาและวัฒนธรรมที่ใกล้
จะสูญหายของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ในจังหวัดน่าน
“The Cirumstances of
Endangerad Languages and
Culture of the Ethnic Groups
in Nan Province”
19. ทัศนคติและพฤติกรรม
การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
20. The Development of
Cultural Landscape for
Tourism in Waranakhon
Community, Nan Province.

วัน เดือน ปี
ที่น�ำเสนอผลงาน
อาจารย์ ดร.วลีพรรณ รกิติกุล Science and Technology for วันที่ 10 ตุลาคม 2556
Sustainable Society
Suranaree University of
Technology Nakhon
Ratchasima, Thailand
อาจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อาจารย์น่านฟ้า จันทะพรม The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อาจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่ 11 มกราคม 2556
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2013”
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์
รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
ผศ.เกริก กิตติคุณ
The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ชื่อ-สกุล ผู้น�ำเสนอ

สถานที่น�ำเสนอ
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วัน เดือน ปี
ที่น�ำเสนอผลงาน
การใช้วิธีโปรแกรมเชิงเส้นตรง อาจารย์เสกสรรค์ วินยางค์กูล การประชุมวิชาการและน�ำเสนอ วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม
จ�ำนวนเต็มแบบไบนารี
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย
2556
เพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางเรียน
อุบลราชธานี ครั้งที่ 7
เพื่อประโยชน์สูงสุด
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
A review of refuse Derived อาจารย์อัญชณา อุประกูล การประชุมวิชาการและน�ำเสนอ วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2556
Fuel
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
จังหวัดเชียงใหม่
Drying and Sulfur Smoked
อาจารย์อัญชณา อุประกูล การประชุมวิชาการและน�ำเสนอ วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2556
Process for Water
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Hyayacinth :  A case study
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  
of Community Ban sang
จังหวัดเชียงใหม่
District, Aumphur Muang,
Phayao Province
การศึกษานัยของอัตลักษณ์เมือง อาจารย์ภูวเรศ อรรคอุดม The 29th National
วันที่ 24 ตุลาคม 2556
ต่อการออกแบบและวางผัง
Graduate Research
ชุมชนเมืองสกลนคร
Conference (NGRC29)
hosted by Mae FahLuang
University ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
The relationship between
อาจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
social capitals and self-reliance
Cooperation program
in accordance with
“ASEAN Knowledge
the sufficiency economy
Networks for the Economy,
philosophy of the ethnical
Society, Culture, and
communities under the royal
Environmental Stability”
patronage in Donsila
ณ The Rizqun International  
Subdistrict administration
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
Organization
Reinforcing the Elderly
อาจารย์วาสนา เสภา
The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Healthy Physical in Bandu
และคณะ
Cooperation program
Subdistrict Municipality,
“ASEAN Knowledge
Muang Chiang Rai,
Networks for the Economy,
Chiang Rai Province
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
Potential Reinforce of child อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน
The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
and youth Leader in Bandu
และคณะ
Cooperation program
Municipality Communities
“ASEAN Knowledge
Muang Chiang Rai,
Networks for the Economy,
Chiang Rai
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ชื่อผลงาน

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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สถานที่น�ำเสนอ
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ชื่อผลงาน
28. A Study of Environmental
Community Management in
Bandu Municipality : Case
Study in Pongprabaht
Community Forest
Management
29. “The Well-being Care of
the Elderly in the Tai
Ethnic Groups (Tai Yai, Tai Lue,
Dai Ya, and Tai Yuan)
in Mae Fah Luang District,
Mae Sai District, and
Mae Chan District, Chiang Rai
Province”
30. Civil Society Movement in
Mekong River Protection.
Case study: Chiang khong
District, Chiang Rai Province.

31. Musical Wisdom of Ethnic
Groups in Bandu Municipality
in Chiang Rai Province

32. Social and Cultural Changes
in Bandu Municipality
Communities in Muang
District, Chiang Rai Province

33. วงจรกรองความถี่ผ่านแถบแบบ
ไมโครสตริปสองชั้นโดยใช้
เรโซเนเตอร์อินเตอร์ดิจิตอล
รูปฟันเลื่อยส�ำหรับ
ระบบการสื่อสารโทรศัพท์
เคลื่อนที่ย่านความถี่ IMT2000

ชื่อ-สกุล ผู้น�ำเสนอ
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
และคณะ

สถานที่น�ำเสนอ

The Inter - University
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล The Inter - University
และคณะ
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อาจารย์นิคม บุญเสริม
The Inter - University
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อาจารย์องอาจ อินทนิเวศ
The Inter - University
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อาจารย์สุธีรา คณะธรรม
The Inter - University
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อาจารย์กมล บุญล้อม
มหาวิทยาลัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่

วัน เดือน ปี
ที่น�ำเสนอผลงาน
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556

วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556

วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556

วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556

วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556

วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2556

97

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อผลงาน
34.   Efficient Energy Aware Task
Scheduling for Parallel
Workflow Tasks on a Cloud
35. A Compact Bandpass Filter
Using Microstrip Two-Layer
Open-Loop Resonators With
Sawtooth Shaped Interdigital
Finger
36.   Drying and smoking Sulfur
Process Improving for Water
Hyacinth A Case Study of
Communities Ban Sang
District, Amphur Muang,
Phayao province
37. Efficient Energy Aware
Task Scheduling for
Parallel Workflow Tasks
on Hybrids Cloud
Environment
38. Analysis Model for Measuring
Information Flow in Social
Networks
39. The Impact of
Non-Registered Population
in Bandu Sub-District
Municipality, Muang District
Chiang Rai Province.

40. Organizational culture
and Competency in
the peoples’s Quality
of life Chiang Rai
Municipality.

41. การจัดการเรียนรู้ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ในเขตเทศบาลต�ำบลบ้านดู่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
42. ระบาดวิทยาของหนอนพยาธิ
ในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
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ชื่อ-สกุล ผู้น�ำเสนอ

สถานที่น�ำเสนอ

วัน เดือน ปี
ที่น�ำเสนอผลงาน
วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2556

อาจารย์ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

สาธารณรัฐเกาหลีใต้

อาจารย์กมล บุญล้อม

โรงแรม Le meridian
Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2556

อาจารย์จรัญ คนแรง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2556

อาจารย์ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556

อาจารย์อธิคม ศิริ

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 - 6 กันยายน 2556

อาจารย์ทับทิม สุขพิน

The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
นายสุรชัย อุฬารวงศ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2556
และคณะ
วิจัยแห่งชาติ
อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนค�ำ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
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ชื่อผลงาน
43. ระบาดวิทยาของหนอนพยาธิ
ในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
44. The Effect of Market
and Learning orientation
on competitive capabilities
in the Thailand context
45. The development and
Transformation of
Tourism: the challenge
of preserving the historic
identify of Chiang Saen
46. การจัดการขีดความสามารถ
ในการรองรับการท่องเที่ยว
โดยชุมชน บ้านถํ้าปลา
ต�ำบลโป่งงาม อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
47. น�ำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุม
สัมมนาและนิทรรศการวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 “เครือข่าย
ความรู้เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ในประชาคม
อาเซียน “ASEAN Community
Knowledge Network for the
Economy, Society, Culture,
and Environmental Stability”
48. สาธิตการประกอบอาหารไทย
ในงานเทศกาลอาหารไทย
ในประเทศออสเตรเลีย

ชื่อ-สกุล ผู้น�ำเสนอ
อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนค�ำ
รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
และคณะ

วัน เดือน ปี
ที่น�ำเสนอผลงาน
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ประจ�ำปี 2556
National Institute of
วันที่ 30 พฤษภาคม Development Administration 1 มิถุนายน 2556
(NIDA)

อาจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ The Chinese University of
อาจารย์ชฎาภา สุขกาย
Hongkong
ผศ.อรวรรณ บุญพัฒน์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

องค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งงาม มิถุนายน 2556
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ผศ.มาลี หมวกกุล
น.ส.กนกวรรณ ปลาศิลา

สถาบันอาหารของ
วันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2556
Gillford Young College
ณ นครโฮบาร์ต รัฐแทสเมเนีย
ประเทศออสเตรเลีย
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556
2556 ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
The Inter - University
วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2556
Cooperation program
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and
Environmental Stability”
ณ The Rizqun International  
Hotel ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

49. ต�ำรับอาหารพื้นบ้าน
ผศ.มาลี หมวกกุล
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว น.ส.กนกวรรณ ปลาศิลา

50. การสร้างเสริมสุขภาวะทางกาย
ของผู้สูงวัยในเขตเทศบาล
ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

สถานที่น�ำเสนอ

ผศ.มาลี หมวกกุล
อาจารย์วาสนา เสภา
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ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือ
น�ำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติและนานาชาติ
รายชื่อผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจ�ำปี 2556
1.
2.
3.

4.

100

ชื่อโครงการ
An Enhanced Class-Attribute Interdependence
Maximization Discretization Algorithm
การพัฒนามูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ในอำ�เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ
The Development of English Speaking Skill
by the Activities with problem based on
Learning : PBL Faculty of Education
Chiang Rai Rajabhat University
Learning Activity Management to Develop
the Thinking Expression Characteristic
of the Students in Instructional Management
for Thinking Process Development

ชื่อ-สกุล ผู้ทำ�วิจัย
อาจารย์กฤตกรณ์ ศรีวันนา
อาจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล
อาจารย์.ดร.เกศราพรรณ
พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
ผศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
Springer Verlag Berlin Heidelberg
2012
เทศบาลตำ�บลเชียงแสน, ที่ว่าการอำ�เภอ
เชียงแสนมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
International Conference Proceedings
“ASEAN Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability”
International Conference Proceedings
“ASEAN Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability”

ANNUAL REPORT 2013
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ชื่อโครงการ
5. The Development of a Consultation Model
in an Intelligent Computer - assisted
Instruction on “Production of Exercise
Sheet for Promoting Basic Mathematics
Skill of Young Children for Early
Childhood Teacher.”
6. Synthesis of Research Project Chiang Khong
Study of Chiang Rai Rajabhat University
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

ชื่อ-สกุล ผู้ท�ำวิจัย
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินค�ำ International Conference Proceedings
“ASEAN Knowledge Networks for the
Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability”

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช International Conference Proceedings
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ “ASEAN Knowledge Networks for the
Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability”
The Preparation of Levulinic Acid by Scid.
C.Zhou, X-Yu, Y. Zhang,
Energy Sources
Catalysed Hydrolysis of Bamboo Shoot Shell Y. Weng, L. Lin
in the Presence of Acidic Lonic Liquid Using and Saritporn Vittayapadung
the Box-Behnleen Design.
Optimization on the Conversion of Bemboo
C.Zhou, X-Yu, H. Ma,
Chinese Journal of Chemical
Shoot Shell to Levulinic Acid with
RH.He and
Engineering : Biotechnology and
Environmentally. Bening Acidic Ionic
Saritporn Vittayapadung
Bio-Engineering
Liquid and Response surface Analysis.  
การส�ำรวจความต้องการชุมชน
อาจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด�ำ
- เทศบาลนครเชียงราย
- วัดห้วยปลากั้ง
คุณลักษณะที่ส�ำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ
ผศ.สุธีรา อะทะวงษา
สภาอุตสาหกรรม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส�ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ สภาอุตสาหกรรม
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะ
และอัตลักษณ์ของนักศึกษา
โครงการวิจัยผู้ฟังวิทยุชุมชน (ภาคประชาชน)
อาจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด�ำ
สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย
คุณลักษณะที่ส�ำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ
ผศ.สุธีรา อะทะวงษา
ส�ำนักงานจังหวัดเชียงราย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รูปแบบผังเมืองที่สอดคล้อง
ผศ.เกริก กิตติคุณ
วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะ
กับเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน
แวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่
17 ฉบับ 2 เมษายน – มิถุนายน 2556
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการ
อาจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
พึ่งตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ของชุมชนในองค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนศิลา
ซือบือ : เครื่องดนตรีภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ อาจารย์องอาจ อินทนิเวศ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ลีซู : มิติในการอนุรักษ์บทเพลงและการวิเคราะห์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของ
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
คนเชียงแสนในช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2553
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
กรณีศึกษา : ต�ำบลศรีดอนมูล อ�ำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมในเขตต�ำบลเวียง อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
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19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

ชื่อโครงการ
การจัดการองค์ความรู้ชุมชนในการขับเคลื่อน
พลังชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดการความรู้ด้านชีววัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มนํ้ากก-ลุ่มนํ้าโขง
ส่วนที่ 1 : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย
การวิจัยการประยุกต์และวิเคราะห์บทเรียน
จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ :
กรณีศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน
บ้านห้วยแม่ซ้าย
Efficient Energy A ware Task Scheduling for
Parallel Workflow Tasks on Hybrids Cloud
Environment
Drying and smoking Sulfur Process Improving
for Water Hyacinth A Case Study of
Communities Ban Sang District, Amphur
Muang, Phayao province
Development of Instructional System
through the Internet Network for the
Students in Rajabhat Universities Located
in the Upper Northern Part
The Impact of Non-Registered Population in
Bandu Sub-District Municipality, Muang
District Chiang Rai Province.
Organizational culture and Competency
in the peoples’s Quality of life Chiang Rai
Municipality.
รูปแบบการขับเคลื่อนการดูแลและรักษาสุขภาพ
ด้วยตัวเองส�ำหรับชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดน
จังหวัดเชียงราย
ระบาดวิทยาของหนอนพยาธิในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

29. The Effect of Market and Learning
orientation on competitive capabilities
in the Thailand context
30. Community-Based Tourism
in the East Lanna Cluster

ชื่อ-สกุล ผู้ท�ำวิจัย
อาจารย์กรชนก สนิทวงค์
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง

Thailand Research Symposium 2012

อาจารย์ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

Procecdings of ICSEC2013 The 2013
International computer xeience and
Engineering conrerence
The Journal of interdiscipinery
nertworks

อาจารย์จรัญ คนแรง

ผศ.ดร.จ�ำรัส กลิ่นหนู

International conference Proceedings

อาจารย์ทับทิม สุขพิน

วารสารลุ่มนํ้าโขงศึกษา Journal of
Mekong Studies

อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ

วารสารลุ่มนํ้าโขงศึกษา Journal of
Mekong Studies

รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนค�ำ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ประจ�ำปี 2556
The 2nd ICDA 2013 - SSIS
The Second International Conference
on Advancement of
เอกสารเผยแพร่วิชาการการประชุม
นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติลุ่มนํ้าโขง
มร.ชร.
หนังสือ “น�ำเที่ยวพิพิธภัณฑ์เชียงราย”

รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
และคณะ
ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

31. การศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร
ในจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
32. การศึกษาศักยภาพของเครือข่ายการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร
โดยชุมชนต่อการเปิดเสรีอาเซียน
น.ส.ญานัท ศิริสาร

102

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

คู่มือ “อาเซียนกับการท่องเที่ยว”

04

การบริการวิชาการแก่สังคม
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การให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
และประเทศชาติ
จ�ำนวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ประจ�ำปี 2556
ชื่อหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักวิชากฎหมาย
สำ�นักวิชาการท่องเที่ยว
สำ�นักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำ�นักวิชาบัญชี
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำ�นักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สำ�นักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
รวม

จำ�นวนกิจกรรม
8
3
7
12
1
16
1
8
2
2
8
3
4
16
3
4
4
2
9
2
115

105

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การเป็นที่ปรึกษา
กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายนอก
ประจ�ำปี 2556
รายชื่อบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ ประจ�ำปี 2556
ชื่อ – สกุล
1. ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
2. นายยุทธศิลป์ ชูมณี
3. ผศ.สุดธิดา จันทร์มณี

4. ผศ.ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า

5. ผศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

6. ผศ.อรุณี แก้ววิชิต

7. อาจารย์วุฒิพงษ์ ค�ำเนตร
8. รศ.ดร.นพพร ธนะชัยขันธ์
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ชื่อเรื่อง
สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
วิทยากรเรื่องการใช้งานโปรแกรม SPSS
กรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงราย
กรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู
จังหวัดเชียงราย
กรรมการที่ปรึกษายกร่างการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
จังหวัดเชียงราย
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
สายงานสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา
กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะวิชา
กรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
แรงงานหญิงและเด็กจังหวัดเชียงราย
กรรมการคัดเลือกก�ำนันสตรี
และผู้ใหญ่บ้านสตรี
กรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรม
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
กรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กในเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการที่ 1
กรรมการตัดสินโครงการประกวดวาดภาพ
และประกวดเขียนเรียงความระดับอุดมศึกษา
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
สายงานสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อผู้รับบริการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดเชียงราย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
เชียงราย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
   - ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
     เชียงราย เขต 3 และเขต 4
   - ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
     เชียงใหม่ เขต 4
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
สมาคมผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย/
ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลสันสลี
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 (เชียงราย – พะเยา)
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ชื่อ – สกุล
9. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช

10. อาจารย์อุไรวรรณ กิมเฮง
11. อาจารย์อนุชิต วัฒนาพร
12. รศ.ยุพิน จันทร์เรือง
13. ผศ.วาสนา แสงสิทธิ์
14.   ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
15. ผศ.ธาดา จันทร์เรือง
16. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
17. ผศ.เกริก กิตติคุณ
18. ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

ชื่อเรื่อง
กรรมการยกร่างการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการจังหวัดเชียงราย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กรรมการยกร่างการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการจังหวัดเชียงราย
กรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กในเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการที่ 1
ประธานกรรมการตรวจผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะอาจารย์ (ภาษาไทย)
กรรมการตรวจผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะอาจารย์ (ภาษาไทย)
ประธานกรรมการตรวจผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
กรรมการตรวจผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะอาจารย์ (ภาษาไทย)
ดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การประเมินรูปแบบ
การบริหารจัดการความรู้ในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือตอนบน”
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงราย
รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสุขภาพวิถีไท
ผู้ทรงคุณวุฒิของส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
คณะกรรมการก�ำหนดทิศทางการวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทย ของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ
ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดท�ำคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
19. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยตัวอย่าง

ชื่อผู้รับบริการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาเชียงราย
ส�ำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาเชียงราย
ส�ำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาเชียงราย
ส�ำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาเชียงราย
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และเทศบาลนคร
เชียงราย
กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(สวช.)
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย กระทรวง
สาธารณสุข
องค์การอนามัยโลก
กรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
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ชื่อ – สกุล
20. อาจารย์ณิศรา ชัยวงค์

ชื่อเรื่อง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล
คณะกรรมการโครงการพัฒนาโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยต้นแบบภาคเหนือตอนบน
คณะกรรมการจัดท�ำแบบบันทึกข้อมูลผู้รับ
บริการด้านการแพทย์แผนไทย
21. อาจารย์จินตนา นันต๊ะ
คณะอนุกรรมการสอบวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทยมาตรา 33(2)(ข)
22. ผศ.สุรพล เวียงนนท์
คณะอนุกรรมการพิจารณาและสรรหา
สื่อต้นแบบดีเด่นจังหวัดเชียงราย
ประจ�ำปี 2556 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
23. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ เป็นกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา

24. ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง

25. นายณรงค์ เจนใจ
26. อาจารย์ประสิทธิ์ สารภี
27. อาจารย์กมล บุญล้อม
28. อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
29. อาจารย์ประสิทธ์ สารภี

30. อาจารย์ภานุพันธ์ จิตค�ำ
31. อาจารย์อธิคม ศิริ
32. อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
33. ผศ.ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ
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คณะกรรมการโครงการพัฒนา
เวียงหนองหล่ม (เวียงโยนกนาคนคร)
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
85 พรรษา
กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ฝ่ายวิชาการ วางแผน และประเมินผล
คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
คณะกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
วิทยากรอบรมหลักสูตร IC3 Certificate
ที่ปรึกษาและจัดท�ำโปรแกรมในการประมวล
การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ�ำปี
การศึกษา 2556
วิทยากรให้ค�ำปรึกษาและปรับปรุงระบบข้อมูล
FoxBASE
วิทยากรสอนนักศึกษาภาค กศ.ปช.
ศูนย์ปาย วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ด้านการจัดการส�ำนักงาน
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ
(สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงราย
ประเด็นการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ชื่อผู้รับบริการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พะเยา
เทศบาลต�ำบลจันจว้า อ�ำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทศบาลต�ำบลปาย อ�ำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส�ำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงราย
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ชื่อ – สกุล
34. รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน

35. ผศ.ดร.วัฒนา ยีนยง

ชื่อเรื่อง
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS) “ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่นในเขตพื้นที่
อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกท�ำกรมธรรม์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคาร
ออมสิน สาขาเทิง จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“การประเมินฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน โดยวิธีวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน: กรณีศึกษา
เทศบาลต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“แนวทางการควบคุมภายในทางการเงิน
และบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ในเขตอ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“ความคิดเห็นและการประยุกต์ใช้เครือข่าย 3G
ของนักธุรกิจในท้องถิ่นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ในจังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“วิเคราะห์โอกาสในการลงทุนในธุรกิจหอพัก
รายวัน ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง
ต�ำบลเชียงเคี่ยน อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลระบบการเงิน
การบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ชื่อผู้รับบริการ
น.ส.สายรักษ์ สุตะวงค์

น.ส.เสาวลักษณ์ โกโล

น.ส.มัทธริน ตระกลศักดา

น.ส.กัลยา ใจวังเย็น

นางพิชญ์สิณี จันทาพูน

นายทรงกลด สุภรัตนกุล

น.ส.จุรีย์พร ศักดิ์สุริยา
น.ส.ศิริพร จินะวงค์

นางอ้อมใจ มาลาวิลาศ

Miss Yang Jingxue

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ชื่อ – สกุล
36. ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์

ชื่อเรื่อง
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เทศบาลต�ำบลท่าสาย
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
จัดหาพัสดุภาครัฐโดยวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย”
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
“การวิเคราะห์งบประมาณ งบการเงิน
และผลการด�ำเนินงานในรอบ 4 ปี
ของเทศบาลต�ำบลจันจว้า อ�ำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย”
ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการ

37. ผศ.ดร.พันธมน บุณยราศรัย

ที่ปรึกษาคุณวุฒิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลาง
38. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
39. อาจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ปริญญาโท
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
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ชื่อผู้รับบริการ
น.ส.มนัชยา ชื่นดี

นางวรรณิภา ธนะวงศ์

นางธัญญา แก้วรากมุข

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม
และขนาดกลาง
โรงแรมปิยะพรเพลส อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในส่วนของ
ร้านค้าท็อป สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
โครงการบ้านจัดสรรสินธานี เชียงราย
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเชียงราย
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ชื่อ – สกุล
40. ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

ชื่อเรื่อง
วิทยากรเรื่อง ศักยภาพของท่องเที่ยว
และกีฬาไทยกับการสร้างพลังขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียน
วิทยากรเรื่อง ทิศทางและนโยบาย
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของกรมการท่องเที่ยว
วิทยากรเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ�ำเภอเชียงของ
วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Community
Based Tourism ให้แก่นักศึกษาสิงคโปร์
ประเมินโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
ผู้ประเมินบทความวารสาร
วิทยาการจัดการประจ�ำปี 2555
วิพากษ์งานวิจัยการประชุมวิชาการ
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

41. ผศ.มาลี หมวกกุล

ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการสาขา
การท่องเที่ยวของคณะวิทยาการจัดการ
มร.ชร.
ผู้ทรงคุณวุฒวิ ิพากษ์บทความวิจัย
ของงานสังคมศาสตร์วิชาการ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด
หน่วยงานโครงการพิเศษ
คณะกรรมการด�ำเนินงานตามโครงการ
การท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทางเว็ปไซด์ Cyber Mall
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัย
เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของชาวสแกนดิเนเวีย
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการผลิตยืดอายุผลิตภัณฑ์
ให้ค�ำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นํ้าพริกหนุ่ม

ชื่อผู้รับบริการ
กรมการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ส�ำนักงานอ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิค ประเทศสิงคโปร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คุณไพฑูรย์ หมื่นอินทร์ชัย
(ผู้ประกอบการนํ้าพริกหนุ่มแม่พิมพร)
คุณขนิษฐา รัตนประทุม
(ผู้ประกอบการกล้วยไข่กรอบแม่จ�ำเนียร)
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โครงการบริการวิชาการที่ส�ำคัญ ประจ�ำปี 2556
จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส�ำคัญ ประจ�ำปี 2556
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1. โครงการกว่างนักสู้ล้านนา
2. โครงการคืนกว่างสู่ธรรมชาติ
3. โครงการธรรมยาตรา สมโภช 750 ปี
4. โครงการอบรมพันธ์ุไม้หอม
5. โครงการสัมมนาเครือข่าย
งานบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2555
6. โครงการค่ายอบรมวิทยากร
กระบวนการสิ่งแวดล้อม
7. โครงการอบรมผู้สูงอายุ
ในการเขียนโครงการ
8. โครงการวันหยุดนี้จะท�ำอะไร
เพื่อบ้านเกิด
9. โครงการงานนัดพบแรงงานด้วย IT
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
พระธรรมทูต เชียงราย - พะเยา
11. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ประจ�ำปี 2556
12. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างส�ำนึก
พลเมืองส�ำหรับนักศึกษา
13. โครงการ “หนึ่งใจ..ติวให้น้อง”
14. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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วัน/เดือน/ปีที่จัด
สถานที่จัด
วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2555 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงราย
วันที่ 21 ตุลาคม 2555
ส�ำนักบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 19 - 20
อ�ำเภอเชียงแสน-ดอยตุง
พฤศจิกายน 2555
จังหวัดเชียงราย
วันที่ 9 ธันวาคม 2555
ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
วันที่ 12 ธันวาคม 2555
หอประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 7 - 11 มกราคม 2556 ส�ำนักงานป่าไม้จังหวัด
เชียงราย
วันที่ 12 มกราคม 2556
ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
วันที่ 29 มกราคม 2556
ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2556 ทวียนต์เชียงราย
วันที่ 13 - 15
หอประชุมนานาชาติ
พฤษภาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
ห้องประชุมมณีไตรรงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 25 - 28
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สิงหาคม 2556
วันที่ 28 - 29
หอประชุมนานาชาติ
สิงหาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 14 - 23 กันยายน 2556 จังหวัดเชียงราย
และประเทศจีน

ผู้รับบริการ
ชมรมคนรักษ์กว่าง/
ประชาชนทั่วไป
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
นักศึกษา
เครือข่ายบริการ
วิชาการแก่สังคม
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
ชมรมผู้สูงอายุ
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
คณะสงฆ์จังหวัด
เชียงราย
บุคลากรใหม่
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักเรียน ม.6 ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
คณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

05

การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

114

ANNUAL REPORT 2013

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ�ำปี 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ส�ำนักวิชากฎหมาย
ส�ำนักวิชาบัญชี
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

จ�ำนวนกิจกรรม
9
4
8
20
10
6
11
3
8
5
7
4
8
10
9
122
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ�ำปี 2556
ชื่อกิจกรรม
1. งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
2. งานท�ำบุญฉลองวิหารไทลื้อ
วัดย่างฟ้า
3. งานเทศกาลศิลปะและ
วัฒนธรรมของประเทศ
ลุ่มแม่นํ้าโขงปี 2012
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ศิลปกรรมไทย-จีน
สู่ประชาคมอาเซียน
5. งานเทศน์มหาชาติ
5 พลังแผ่นดิน (ไทย ลาว
จีน พม่า กัมพูชา)
เฉลิมฉลอง 750 ปี
เมืองเชียงราย และ 40 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. กิจกรรมประชุมภาคีอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
กลุ่ม 1 - 4
7. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่ประชาคม
อาเซียน
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วัน/เดือน/ปีที่จัด
วันที่ 21 ตุลาคม 2555

สถานที่จัด
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 วัดย่างฟ้า เจียงเจือง เมืองฮาย
เขตปกครองตนเองชนชาติไต
สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 24 - 28
เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเอง
พฤศจิกายน 2555
ชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 15 - 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ธันวาคม 2555

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คณะผู้บริหาร บุคลากรและ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
อธิการบดี บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะศิลปินไทย - จีน และ
คณะศรัทธาในสิบสองปันนา
คณะศิลปินไทย-จีน

วันที่ 3 - 5
มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

วันที่ 3 - 4
กุมภาพันธ์ 2556

ห้องสีป้อ โรงแรมริมกกรีสอร์ท
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
กลุ่มจังหวัด 1 - 4

วันที่ 31 มีนาคม 7 เมษายน 2556

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

คณะศิลปินไทย - เวียดนาม

คณะศิลปินไทย-จีน นักเรียน
นักศึกษา
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8.
9.
10.

11.

12.

ชื่อกิจกรรม
งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
ราชภัฏเชียงราย
ประจ�ำปี 2556
นิทรรศการประเพณี
สงกรานต์เชียงแสน
4 แผ่นดิน
กิจกรรมส่งเสริม
และการพัฒนา พระธรรมทูต
จังหวัดเชียงราย - พะเยา
ปีที่ 1
นิทรรศการย้อนหลัง
(2541-2555) “อัตลักษณ์
อาเซียน : เชิงจิตรกรรม
(Asean Identify
in Paintings)”
โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
กิจกรรมพิธีถวาย
เครื่องสักการะงานทานหา
แม่ฟ้าหลวง

วัน/เดือน/ปีที่จัด
วันที่ 11 เมษายน 56

สถานที่จัด
ศูนย์การประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 16 - 18
เมษายน 2556

อ�ำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 - 15
พฤษภาคม 2556

ศูนย์การประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
พระภิกษุในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 31 สิงหาคม 2556

หอนิทรรศการ ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
และคณะศิลปิน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ลานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงราย และไร่แม่ฟ้าหลวง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 27 - 28
หอประชุมกาสะลองค�ำ 
กรกฎาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13. กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักศึกษา
14. งานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
วันที่ 20 กันยายน 2556 หอประชุมกาสะลองค�ำ 
อายุราชการ ประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15. งานท�ำบุญตักบาตรเนื่องใน วันที่ 29 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โอกาส 40 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะผู้บริหาร บุคลากร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจ�ำปี 2556
ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
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06

การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การจัดอบรม ประชุมสัมมนา
เพื่อส่งเสริมวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
พี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring)

วัน/เดือน/ปีที่จัด
สถานที่จัด
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2556 หอประชุมนานาชาติ,
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมมณีไตรรงค์,
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2556
ห้องประชุมพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

2. โครงการอมรมครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช�ำนาญการ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556

120

ผู้รับบริการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 - 4,
พะเยาเขต 1 - 2, น่านเขต 1 - 2
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย - พะเยา)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 - 4,
พะเยาเขต 1 - 2, น่านเขต 1 - 2
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย - พะเยา)

07

การส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ความเป็นมาของโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดตั้งส�ำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน 2549 เพื่ อ ท�ำหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน สร้างความสัมพันธ์ ความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2556
กิจกรรม
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง ระบบสารสนเทศ กับการบริหาร
จัดการงานในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน
2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยส�ำหรับ
ครูเพื่อพัฒนาการสอน และศักยภาพ
ให้กับครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ครั้งที่ 7 ประจ�ำปีการศึกษา 2555
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาด�ำเนินการ
สถานที่ด�ำเนินการ
ครูในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2555 ส�ำนักวิทยบริการและ
ชายแดน จ�ำนวน 10 โรงเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครูในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 32
โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนจ�ำนวน 10 โรงเรียน

วันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2555 โรงแรมเดอะมันตรินี
บูติค รีสอร์ท
จังหวัดเชียงราย
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 32
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กิจกรรม
4. โครงการแข่งขันทักษะกีฬาและ
นันทนาการ ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน ครั้งที่ 7 ประจ�ำปีการศึกษา
2555
5. โครงการเตรียมการรับเสด็จ
และรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

6. โครงการอบรมครูในโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน ประจ�ำปี 2556
7. โครงการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนจ�ำนวน 10 โรงเรียน

ระยะเวลาด�ำเนินการ
สถานที่ด�ำเนินการ
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 32

โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
ชายแดน
ทอท.ฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และ
โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน
เบ็ตตี้ดูเมน
ครู และผู้บริหารในโรงเรียน
วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2556
ต�ำรวจตระเวนชายแดน  

โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองก�ำกับการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
จ�ำนวน 10 โรงเรียน
โครงการนิเทศติดตามผล
โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ชายแดนสังกัดกองก�ำกับการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
จ�ำนวน 10 โรงเรียน
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.) รุ่นที่ 12/2555
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.) รุ่นที่ 13/2555
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ส�ำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
รุ่นที่ 12/2555
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.) รุ่นที่ 1/2556
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.) รุ่นที่ 2/2556
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.) รุ่นที่ 3/2556
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
1/2556
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.) รุ่นที่ 4/2556
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
4/2556

โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน ทอท.ฯ เฉลิม
พระเกียรติฯ และโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตี้ดูเมน

ห้องประชุมเอื้องมัจฉา
และห้อง e - Learning
อาคารยุพราช
วันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 32
วันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 32
วันที่ 28 - 30 กันยายน 2555 หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2555

หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2555 หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 4 - 6 มกราคม 2556 หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 26 - 28 มกราคม 2556 หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2556 หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์  2556 หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2556 หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 20 - 26 เมษายน 2556 หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ความเป็นมาของโครงการ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชานุ ญ าตให้ ส นองพระราชด�ำริ ฯ ตามโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ตามหนั ง สื อ ที่ รล.0010/9206 ลงวั น ที่
8 พฤศจิกายน 2554 และได้รับพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามค�ำสั่งที่ อพ.สธ.54/2555

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2556

การด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ประจ�ำปี ง บประมาณ 2556
มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ร่วมด�ำเนินการโครงการฯ 10 หน่วยงาน
คือ
1. สถาบั น ความหลากหลายทางชี ว ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตร์
5. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
6. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
9. ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
การด�ำเนิ น งานจะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด�ำเนิ น งาน
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแต่งตั้ง
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2556 ทางมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงราย ได้มีการด�ำเนินการตามกรอบและกิจกรรมของโครงการ ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ล�ำดับ
กิจกรรม
งบประมาณ
ผลการด�ำเนินงาน
1. ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ศึกษา 190,000
พัฒนาเส้นทางสื่อความหมาย
ป่าธรรมชาติ
ทางธรรมชาติ และจุดการเรียนรู้

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ล�ำดับ
กิจกรรม
งบประมาณ
1. อนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร 100,000
สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ส�ำรวจและรวบรวมพันธุ์ข้าว
50,000
พื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย

ผลการด�ำเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สมุนไพร    ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ส�ำหรับนักศึกษา
- จัดท�ำป้ายโครงการและป้ายพรรณไม้
รวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
สถาบันความหลากหลาย
ในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
ทางชีวภาพฯ
จ�ำนวน 110 ชนิด และจัดแสดง
นิทรรศการพืชกับวิถีชีวิตคนล้านนา

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ล�ำดับ
กิจกรรม
1. ปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้เด่น
ไม้หายาก พืชอาหารและ
พืชสมุนไพร
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สวนไม้หอม

งบประมาณ
50,000

ผลการด�ำเนินงาน
- จัดซื้อพันธุ์พืชเข้ามาปลูกเพิ่มเติม
- พัฒนาพื้นที่แปลงปลูก

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

40,000

- จัดซื้อพันธุ์ไม้เข้ามาปลูกเพิ่มเติม
- จัดท�ำป้ายชื่อพรรณไม้และ
  ป้ายการฝึกอบรมปฏิบัติการ
  สวนไม้หอม

ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่อง
และบริการวิชาการ

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ล�ำดับ
กิจกรรม
1. ศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นและการใช้
ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.

งบประมาณ
58,420

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
320,000
บนฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น

ผลการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการส�ำรวจและจ�ำแนก
ชนิดหิน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม
ทั้งหมด จ�ำนวน 43 คน ประกอบด้วย
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ จากสถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเจ้าหน้าที่
จากหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้าแม่จัน
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
  ให้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การวิเคราะห์ฉลากข้าวงากรอบ
  ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
- จัดท�ำเวปไซด์

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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ล�ำดับ
กิจกรรม
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น

งบประมาณ
30,000

4.

การฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญา
ด้านหัตถกรรมของกลุ่มไต
ในจังหวัดเชียงรายสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

150,000

5.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นไหล

200,000

6.

การศึกษาพันธุ์ไม้
ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
กับวิถีชีวิตของคนล้านนา

130,000

ผลการด�ำเนินงาน
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การท�ำขนม
  กระยาสารท (ผลิตภัณฑ์จากข้าว)
- การสนับสนุนและออกแบบฉลาก
  บรรจุภัณฑ์กระยาสารทจ�ำนวน
  4 แบบ แก่กลุ่มอาชีพแม่เมาะคุณธรรม
  บ้านสบจาง ต�ำบลนาสัก
  อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
- ศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
  ด้านหัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
  ไตใหญ่ ไตลื้อ ไตยวน ไตหย่า
  และ ไตเขินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
- คัดเลือกภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
  เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
- ถ่ายทอดและเผยแพร่การพัฒนา  
  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไตลื้อ
- การบูรณาการสู่การเรียนการสอน  
  ระดับอุดมศึกษา วิชาเอกคหกรรม
การพัฒนาต้นแบบเฟอร์นิเจอร์
ที่มีผลิตภัณฑ์จากต้นไหล
เป็นส่วนประกอบ
ศึกษาข้อมูลพรรณไม้
ในมหาเวสสันดรชาดก
และจัดท�ำหนังสือพันธุ์ไม้
ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
กับวิถีชีวิตคนล้านนา

หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
ล�ำดับ
กิจกรรม
งบประมาณ
ผลการด�ำเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. พัฒนาฐานข้อมูล
100,000
ระบบฐานข้อมูลสัตว์ในมหาวิทยาลัย ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ล�ำดับ
กิจกรรม
1. ด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
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งบประมาณ
ผลการด�ำเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
50,000
- จัดพิมพ์หนังสือข้าวกับวิถีชีวิต
สถาบันความหลากหลาย
  คนล้านนาและการจัดการ
ทางชีวภาพฯ
  ป่าชุมชนบ้านดอนมูล เพิ่มเติม   
  อย่างละ 500 เล่ม
- จัดพิมพ์โปสการ์ดภาพวาดนก
  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ล�ำดับ
กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สู่การเรียนรู้ ส�ำหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
2.

3.

การสร้างบทเรียนท้องถิ่น (Local
Eco - System: Plants and
Local Wisdom English Lesson
Plants for Primary and
Secondary School)
ค่ายนักสื่อความหมาย
ทางธรรมชาติ

งบประมาณ
30,000

30,000

50,000

4.

บูรณาการเรียนการสอน GIS

10,000

5.

จัดนิทรรศการพืชกับวิถีชีวิต
คนล้านนา

249,620

6.

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

ผลการด�ำเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนส�ำหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในระหว่างวันที่ 3 - 23 พฤษภาคม 2556
จ�ำนวน 7 รุ่น จ�ำนวน 260 คน
จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
สองภาษานอกชั้นเรียน: การสร้าง
เครือข่ายส�ำหรับการสร้างความตระหนัก
ด้านความรู้ จ�ำนวน 500 เล่ม
จัดฝึกอบรมค่ายนักสื่อความหมาย
ทางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 23 - 25
กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เข้าร่วม คือ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จ�ำนวน 40 คน
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนรายวิชาชีวภูมิศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)
-  พัฒนาห้องนิทรรศการพืชกับ
   วิถีชีวิตคนล้านนา เช่น ระบบไฟฟ้า
   ชุดโต๊ะ เก้าอี้
- จัดท�ำโมเดลอาหารพื้นเมือง
ส�ำรวจข้อมูลไม้ต้นในศูนย์การเรียน
บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย พร้อมท�ำป้ายชื่อ
พรรณไม้และโปสเตอร์พรรณไม้เด่น

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
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ล�ำดับ
กิจกรรม
7. งานวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

งบประมาณ
471,200

8.

อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
จากป่า

20,000

9.

อบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร์

10,000

10.

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การส�ำรวจเห็ด

30,000

11.

ติดตาม กิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในวิทยาลัยครูหลวงนํ้าทา
และวิทยาลัยครูหลวงพระบาง

122,000

12.

จัดพิมพ์หนังสือภาษาลาว
พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยครู
หลวงพระบางและวิทยาลัยครู
หลวงนํ้าทา
จัดพิมพ์สมุดบันทึกนก
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

160,000

13.
14.

128

การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ
เคลือบเมล็ดถั่วเน่าสมุนไพร

200,000
50,000

ผลการด�ำเนินงาน
- ด�ำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์วาดภาพ
  และวาดภาพนกในมหาวิทยาลัย
  จ�ำนวน 36 ภาพ
- จัดพิมพ์โปสการ์ดภาพวาดนก
  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- จัดพิมพ์หนังสือนกในมหาวิทยาลัย  
  ราชภัฏเชียงราย
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
จากป่า วันที่ 24 ธันวาคม 2555
ผู้เข้าร่วมอบรม คือ ครูและนักเรียน
รวมจ�ำนวน 20 คน
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาพวาด
ทางพฤกษศาสตร์ วันที่ 25-26
ธันวาคม 2555 ผู้เข้าร่วมอบรม
คือ ครูและนักเรียน รวมจ�ำนวน 20 คน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค
การส�ำรวจและจ�ำแนกชนิดเห็ด
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
จ�ำนวน 30 คน ประกอบด้วย
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ติดตามผลการด�ำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในพื้นที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง
และหลวงนํ้าทา ให้ข้อเสนอแนะ
และสนับสนุนการด�ำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนทั้งสองวิทยาลัย
จัดพิมพ์หนังสือพรรณไม้ในวิทยาลัยครู
หลวงนํ้าทาและหลวงพระบาง
(ภาษาลาว) วิทยาลัยละ 1,000 เล่ม

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

จัดพิมพ์สมุดบันทึกนก
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จ�ำนวน 1,000 เล่ม
พัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดถั่วเน่า
สมุนไพร (สแน็คถั่วเน่า)
จ�ำนวน 1 เครื่อง

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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การด�ำเนินกิจกรรม
ทูบีนัมเบอร์วัน
ความเป็นมาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เริ่มต้นด�ำเนินงาน
โครงการมาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2545 เนื่ อ งจากเป็ น โครงการที่ ดี แ ละมี ป ระโยชน์
ในการน�ำพาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ที่ส�ำคัญยิ่งคือการได้ท�ำงานภายใต้
องค์ประธานที่ทรงมีความห่วงใยต่อเยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
มี แ กนน�ำนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายเป็ น ผู ้ ด�ำเนิ น งาน และด�ำเนิ น
กิจกรรมต่างๆ  
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการด�ำเนินงาน
ที่เป็นระบบและเห็นเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินงานโดยมุ่งเน้นรณรงค์สร้างกระแสห่างไกลยาเสพติด และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อน และ
พี่ช่วยน้อง นอกเหนือจากการด�ำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ
ในจั ง หวั ด เชี ย งราย และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งแล้ ว ยั ง เข้ า ไปช่ ว ยเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การใช้ชีวิตในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เรือนจ�ำกลาง
จังหวัดเชียงราย และระดับชุมชนอีกหลายชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นก�ำแพงกั้น
ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2556
1.
2.
3.

4.
5.

กิจกรรม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE
จังหวัดพิษณุโลก
ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ระดับประเทศ รุ่นที่ 11
กิจกรรมติดตามผลการด�ำเนินงาน
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
เรือนจ�ำกลาง จังหวัดเชียงราย
โครงการร่วมบริจาค 1 คน 1 บาท
เพื่อมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

รับรางวัลผลงานดีเด่น
ด้านชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ในการต่อต้านยาเสพติด
ประจ�ำปี 2556
6. ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
รอบลงพื้นที่ ระดับประเทศ
เพื่อรักษามาตรฐานต้นแบบ
ระดับเพชร ปีที่ 1
7. ประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ระดับประเทศ เพื่อรักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชร ปีที่ 1
8. ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ระดับประเทศ รุ่นที่ 12  
9. กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน “เข้าใจลูก
เข้าใจปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี 7”
10. จัดอบรมการจัดตั้งชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน ค่ายอบรม
เสริมสร้างศักยภาพสมาชิก
ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงราย
(TO BE NUMBER ONE CRRU.
Camp) ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 13 สถาบัน
จังหวัดเชียงราย
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วัน เดือน ปี ที่ด�ำเนินการ
สถานที่ด�ำเนินการ
นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์   วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2556 โรงแรมลีลาวดี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
จังหวัดพิษณุโลก
นักศึกษาแกนน�ำทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักศึกษาแกนน�ำทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และแกนน�ำผู้ต้องขัง
เรือนจ�ำกลางเชียงราย
ประชาชนทั่วไป นักศึกษา
และบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานภาครัฐ นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วันที่ 24 - 29 มีนาคม 2556 จังหวัดปทุมธานี

นักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 28 มิถุนายน 2556

นักเรียน นักศึกษา ชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน ทั่วประเทศ

วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2556 อิมแพค เมืองทองธานี
กรุงเทพฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

เรือนจ�ำกลางเชียงราย

ตลอดเดือน พ.ค. 2556

ถนนคนเดินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

วันที่ 26 มิถุนายน 2556

อาคารคชสาร
ศูนย์การเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
ศูนย์เพื่อนใจ
ทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นักศึกษาแกนน�ำทูบีนัมเบอร์วัน วันที่ 13 - 18 ตุลาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักศึกษาแกนน�ำทูบีนัมเบอร์วัน วันที่ 20 ตุลาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และเยาวชนในสถานพินิจ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2556
และอุดมศึกษา
จังหวัดเชียงราย

จังหวัดปทุมธานี
สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย
ศูนย์เพื่อนใจ
ทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
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ความเป็นมาของโครงการ

การด�ำเนินงานโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว

โ ค ร ง ก า ร ส า ย ใ ย รั ก แ ห ่ ง ค ร อ บ ค รั ว
ตามพระปณิธานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ในการส่ ง เสริ ม แม่ บ ้ า น
เกษตรกรผลิ ต อาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
ปลอดภั ย จากสารพิ ษ และเป็ น การเพิ่ ม รายได้
ให้เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนสนับสนุน
หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ได้ท�ำการเกษตร
ในครัวเรือนส�ำหรับการบริโภคและสร้างอาชีพได้
อย่ า งยั่ ง ยื น กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานตราสัญลักษณ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และค�ำขวัญพระราชทาน
“นมแม่ คือ หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว”
เพื่ อ ใช้ ใ นการด�ำเนิ น กิ จ กรรมของกลุ ่ ม แม่ บ ้ า น
เกษตรกร
มหาวิ ท ยาราชภั ฏ เชี ย งราย เป็ น หนึ่ ง
ในหลายหน่วยงานที่ด�ำเนินงานโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว เพื่อสนองพระราชด�ำริโดยเฉพาะ
ด้ า นการผลิ ต อาหารให้ ค รอบครั ว ได้ รั บ ประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ และการส่งเสริมอาชีพเสริมของ
กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นเกษตรกรในพื้ น ที่ อ�ำเภอเมื อ ง
อ�ำเภอพาน และอ�ำเภอแม่ จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย
โดยมีแผนการด�ำเนินงานดังนี้
1. จัดเวทีชี้แจงรายละเอียดของการด�ำเนินงาน
แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. ค้ น หาต�ำรั บ อาหารที่ มี ค วามส�ำคั ญ
ด้านคุณค่าทางโภชนาการและวัฒนธรรม โดยมุ่ง
วัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของพื้นที่
3. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบอาหารที่ ต นเองถนั ด และให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการประเมิ น ผลด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ รสชาติ และ
พฤติกรรมด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหาร
4. คณะท�ำงานวิ เ คราะห์ จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย
ของอาหารเพื่อด�ำเนินการพัฒนา
5. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
6. สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ จ ากต�ำรั บ อาหาร
เพื่อจัดท�ำเป็นรูปเล่ม
7. เผยแพร่ ต�ำรั บ อาหารที่ พั ฒ นาแล้ ว
ด้วยรูปแบบสาธิตและเอกสาร
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ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2556
กิจกรรม
1. กิจกรรมต�ำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก
แห่งครอบครัว เทศบาลต�ำบลบ้านดู่
2. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน
โครงการพระราชด�ำริ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร โครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว
3. กิจกรรม “สามวัยและเรียนรู้
ร่วมกันแต่ในครรภ์” ภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสายใยรัก
แห่งครอบครัว
4. อบรมโครงการต�ำบลนมแม่
เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
5. ประชุมเตรียมงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะที่ 5 ปีที่ 5 เตรียมน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินโครงการ
6. กิจกรรมและแสดงนิทรรศการ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณ ไร่เชิญตะวัน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

7. จัดพระราชทานงานเลี้ยงขันโตก
แบบบุฟเฟต์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ พระต�ำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผศ.มาลี หมวกกุล
น.ส.ศุภรา ติวงค์
น.ส.กนกวรรณ ปลาศิลา
น.ส.วรางคณา กาทองทุ่ง
ผศ.มาลี หมวกกุล
น.ส.วาสนา เสภา
น.ส.จิราพร มะโนวัง

วัน เดือน ปี ที่ด�ำเนินการ
วันที่ 4 กันยายน 2556

สถานที่ด�ำเนินการ
โรงแรมทีคการ์เด้นท์
สปา รีสอร์ท เชียงราย

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ห้องประชุมพญาพิภักดิ์
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผศ.มาลี หมวกกุล
น.ส.กนกวรรณ ปลาศิลา
น.ส.ศุภรา ติวงค์

วันที่ 11 สิงหาคม 2556

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เทศบาลต�ำบลบ้านดู่

ผศ.มาลี หมวกกุล
น.ส.กนกวรรณ ปลาศิลา
น.ส.ศุภรา ติวงค์
ผศ.มาลี หมวกกุล
น.ส.ศมล สังคะรัตน์
น.ส.จิราพร แสบงบาล

วันที่ 21 สิงหาคม 2556

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เทศบาลต�ำบลบ้านดู่

ผศ.มาลี หมวกกุล
น.ส.จิราพร มะโนวัง
น.ส.กนกวรรณ ปลาศิลา
น.ส.วาสนา เสภา
น.ส.ศมล สังคะรัตน์
น.ส.จิราพร แสบงบาล
น.ส.วรางคณา กาทองทุ่ง
นักศึกษาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
ชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) 21 คน
ผศ.มาลี หมวกกุล
น.ส.จิราพร มะโนวัง
น.ส.จิราพร แสบงบาล  
นักศึกษาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ 4 คน

วันที่ 5 ธันวาคม 2555

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

ไร่เชิญตะวัน
ต�ำบลห้วยสัก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2555 พระต�ำหนักธงน้อย
จังหวัดน่าน
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การด�ำเนินงาน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
ความเป็นมาของโครงการ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
80 พรรษา ล�ำดับที่ 7 ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ
9 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็น
ประธานเปิ ด สวน เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2531 และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประดิษฐานในสวน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงรายในการรับผิดชอบ
ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย บนเนื้อที่กว่า 625 ไร่เศษ โดยมีต้นไม้ประจ�ำสวน คือ ต้นสุพรรณิการ์
หรือฝ้ายค�ำ พื้นที่สวนล้อมรอบด้วยพื้นนํ้า และพื้นดินที่เป็นทุ่งนา หมู่บ้าน ป่าสงวน รวมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ภายในบริเวณสวนมองเห็นภูเขาล้อมรอบและพื้นที่ราบสวยงาม รวมถึงมีหนองนํ้าใหญ่เรียกว่า
หนองบัวใหญ่ และหนองเล็กเรียกว่า หนองบัวน้อย ตามแนวแกนของสวนจะมีพลับพลาที่ประทับเป็นสถาปัตยกรรม
แบบเชียงราย ตั้งเด่นเป็นสง่า มองไปทางหนองบัวใหญ่จะเห็น “อุทยานดอกไม้” ที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเป็นขั้น
หลั่นลงไปตามเนินจนชิดขอบหนอง ซึ่งมีบรรยากาศที่งดงาม ท�ำให้มีประชาชนมาเที่ยวชมจ�ำนวนมาก
จุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย คือ “ถนนดอกไม้” ที่ยาวหลายร้อยเมตร
เป็ น แกนเชื่ อ มระหว่ า งหนองบั ว ใหญ่ แ ละหนองบั ว น้ อ ย มี ส วนปาล์ ม สวนไผ่ สวนสั ก และสวนรุ ก ขชาติ
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ภายในสวนมีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ที่จัดการเรียนการสอน
ด้านการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และมีสวนรวบรวมพันธุ์สมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน
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การด�ำเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย
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สภามหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินงานเพื่อควบคุมดูแลกิจการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามอ�ำนาจหน้ า ที่ ใ น มาตรา 18 และ
19 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
โดยได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก วั น ศุ ก ร์ ที่ 3
ของเดือนเว้นเดือน เพื่อเสนอนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย จ�ำนวน 6 ครั้ ง และจากการประชุ ม
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�ำปีการศึกษา
		 2555 ดังนี้
1) ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
2) อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�ำปีการศึกษา
2555 จ�ำนวน 7 คน ดังนี้
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
นายทวี ประจวบลาภ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายทวีชัย อาศิรพงศ์พิศิษฐ์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
นายทวน อุปจักร์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
รองศาสตราจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์  
ปริ ญ ญาครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พระครูวรธรรมนุสิฐ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
นางกันยา ถูกจิตต์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. อนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญาและ
		 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 3,389 คน
3. อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณรายจ่ า ย
		 ประจ�ำปี
1) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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2)
3)
4)
5)

งบการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
งบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนส�ำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานฐานะการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
6) งบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนส�ำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ครั้งที่ 2)
7) รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2555
- มีนาคม 2556) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนส�ำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
10) ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
11) อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
12) บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
13) อนุ มั ติ แ ผนการด�ำเนิ น งานจากงบกองทุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จ�ำนวน
5 กองทุน และผลการด�ำเนินงานจากงบกองทุนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 5 กองทุน
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
1) ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
จ�ำนวน 6 หลักสูตร
2) พัฒนาหลักสูตรใหม่
จ�ำนวน 2 หลักสูตร
3) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
จ�ำนวน 1 หลักสูตร
4) การปิดหลักสูตรเดิม
จ�ำนวน 1 หลักสูตร
5) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวน 1 หลักสูตร
5. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
		 ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่ของสภา
		 มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 21 ค�ำสั่งแต่งตั้ง
6. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 2 ฉบับ และแก้ไข
		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 13 ฉบับ
7. ก�ำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน และการติดตามประเมินผล
		 การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ�ำปี พ.ศ. 2555
(กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2555)
2) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3) ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
4) แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5) ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
8. ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติ
		 ภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
1) การรับมอบที่ดินต�ำบลสถาน อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3) การให้ ท ้ อ งถิ่ น ใช้ พื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการขยายถนนสาธารณะตามปรั ช ญา
ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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การพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด�ำเนินการพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารทุกระดับ โดยในแต่ละปี
จะจัดโครงการส�ำหรับพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม
ประชุ ม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน รวมถึ ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารและการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพให้ กั บ ผู ้ บ ริ ห าร เช่ น
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
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การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลายๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนการ
เพิ่ ม วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา การสนั บ สนุ น การเข้ า สู ่ ต�ำแหน่ ง ทางวิ ช าการ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา ฝึ ก อบรม
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร

จ�ำนวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
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คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จ�ำนวน
9
8
9
4
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หน่วยงาน
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ส�ำนักวิชาบัญชี
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ส�ำนักวิชากฎหมาย
บัณฑิตวิทยาลัย
กองกลาง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองวิเทศสัมพันธ์
กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพ
กองอาคารสถานที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิต
ศูนย์ภาษา
ศูนย์สิ่งทอล้านนา
ส�ำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
รวม

จ�ำนวน
7
15
2
11
2
1
5
3
10
1
2
3
2
1
1
3
4
3
2
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
2
1
1
4
2
2
2
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณและกระบวนการด�ำเนิ น การ
ทางจรรยาบรรณแก่ ข ้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น พร้ อ มออกประกาศและจั ด ท�ำเป็ น คู ่ มื อ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย์ เ ผยแพร่ แ ก่ ค ณาจารย์ ทุ ก คนได้ รั บ ทราบ และถื อ ปฏิ บั ติ โดยมี ม าตรการ
และบทลงโทษ ส�ำหรับคณาจารย์ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และก�ำหนดแนวทางในการให้รางวัลกับผู้ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
การด�ำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย ราย มี ก ารเชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และมี ป ระสบการณ์ จ ากภาคประชาชน เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เช่ น
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการสภาวิ ช าการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะ คณะกรรมการด�ำเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น
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การพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารการเรียนการสอน และการวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายได้ ด�ำเนิ น การจั ด ท�ำระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการจ�ำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูล
หลั ก สู ต ร ฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากร ฐานข้ อ มู ล งานการเงิ น และฐานข้ อ มู ล ภาวะการมี ง านท�ำของบั ณ ฑิ ต
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท�ำระบบฐานข้ อ มู ล ตามรู ป แบบมาตรฐานกลางของส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พร้อมทั้งมีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์
ของมหาวิทยาลัย http://www.crru.ac.th ตามผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สู่สาธารณชน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ มี ก ารเผยแพร่
ผลการด�ำเนิ น งานตามภารกิ จ ออกเผยแพร่ สู ่ ส าธารณชน
ผ่านสื่อต่างๆ ในหลายรูปแบบ ดังนี้
1. เวปไซด์ของมหาวิทยาลัย http://www.crru.ac.th
2. สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งภายในจั ง หวั ด เชี ย งราย
9 สถานีหลัก และสถานีวิทยุท่ีผลิตรายการและด�ำเนินรายการ
โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา
06.00 น. – 24.00 น. ทางคลื่น FM 104.25 MHz  
3. การผลิตสปอร์ตโทรทัศน์
4. เอกสารแผ่ น พั บ หนั ง สื อ วารสารก้ า นบั ว โพสต์
รายเดือน และรายวัน
5. ป้ายประชาสัมพันธ์
6. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
7. การจั ด ประชุ ม จั ด แสดงนิ ท รรศการผลงาน และ
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
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การด�ำเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550 มาตรา 21 (1) และ
(2) ได้ก�ำหนดให้อาคารที่มีขนาดและปริมาณการใช้พลังงานตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ก�ำหนดอาคารควบคุ ม พ.ศ. 2538 (อาคารที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ติ ด ตั้ ง หม้ อ แปลงไฟฟ้ า ตั้ ง แต่
1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ ขึ้นไป) ต้องด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายก�ำหนด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด�ำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานทั้งในเรื่อง
ของพลั ง งานไฟฟ้ า และพลั ง งานนํ้ า มั น โดยได้ ม อบหมายให้ ก องอาคารสถานที่ เ ป็ น ผู ้ ร วบรวม
และรายงานผลการใช้ ไ ฟฟ้ า และนํ้ า มั น ผ่ า นทางเวปไชต์ www.e-report.energy.go.th
ของส่ ว นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพลั ง งานหมุ น เวี ย น ส�ำนั ก นโยบายและแผนพลั ง งาน (สนพ.)
พร้ อ มทั้ ง มี ก ารก�ำหนดมาตรการประหยั ด พลั ง งาน และการรณรงค์ เ รื่ อ งการประหยั ด พลั ง งาน
ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

การก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารสถานที่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ด�ำเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารใหม่
และปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ เพื่ อ รองรั บ กั บ จ�ำนวนนั ก ศึ ก ษาที่ มี ม ากขึ้ น
และเพื่อให้สถานที่มีความสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยฯ ด�ำเนินการก่อสร้างอาคาร
จ�ำนวน 4 รายการ และปรับปรุงอาคารสถานที่ จ�ำนวน 47 รายการ ดังนี้

1. รายการก่อสร้าง
1)
2)
3)
4)
5)

ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และบริหารงานกลาง
ก่อสร้างอาคารการศึกษาและเอนกประสงค์
จัดท�ำระบบเครื่องปรับอากาศศูนย์การประชุมนานาชาติ
ก่อสร้างห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม

2. รายการปรับปรุง

1) วางระบบนํ้าภายในอาคารส�ำนักงานศูนย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสวนรวบรวมพืชอาหาร
2) ปรับปรุงห้องประชุมส�ำนักงานคณะ ชั้น 1 อาคารส�ำนักวิชา
บริหารรัฐกิจ
3) ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ ชั้น 4 โซนทิศใต้ อาคารส�ำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งโถง ชั้ น 4 อาคารส�ำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5) ต่อเติมห้องเรียนใต้อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
6) ปรับปรุงอาคารส�ำนักงานอธิการบดี 1
7) ปรับปรุงสนามเทนนิส
8) ปรับปรุงห้องอาหารบัวตอง
9) ปรับปรุงไหล่ทางและย้ายรั้วสนาม
10) ติดตั้งไฟจราจร
11) ปรับปรุงห้อง ASEAN Center
12) จัดท�ำรางนํ้าลานจอดรถ สนามฟุตบอล
13) ปรับปรุงห้องพักโรงแรมราชภัฏอินน์
14) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารส�ำนักงานอธิการบดี 1
15) ปรับปรุงห้องฝ่ายยานพาหนะ กองอาคารสถานที่
16) ปรับปรุงห้องสมุดส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
17) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการเกษตร
18) ปรับปรุงห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ
19) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารส�ำนักวิชาบัญชี
20) สูบสิ่งปฏิกูล อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ
21) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22) ติดตั้งระบบไฟฟ้า นํ้าประปาอาคารส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และส�ำนักวิชาบัญชี
23) ปรับปรุงบ่อเกรอะ บ่อซึม ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
24) ซ่อมเปลี่ยนกระจก อาคารศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ์
25) ปรับปรุงอาคารส�ำนักงานบริหาร
26) ปรับปรุงอาคารส�ำนักงานบริการหอพัก เปลี่ยนเป็นห้องเรียน
27) ซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารที่จอดรถอาคารยุพราชวิทยมงคล
28) ติดฟิล์มกรองแสงอาคารเรียนรวม 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29) ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
30) ปรับปรุงห้องนํ้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31) จัดท�ำโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
32) ปรับปรุงห้องนํ้าอาคารศิลปะการแสดง
33) ปรับปรุงระบบนํ้าประปาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
34) ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเข้าอาคารการแพทย์แผนไทย
35) ปรับปรุงลานซักล้างด้านหลังโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
36) ปรับปรุงบันไดทางเดินอาคารเรียนรวม 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
37) เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ
38) ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1
39) ปรับปรุงอาคารมนุษยศาสตร์
40) ปรับปรุงอาคารเรียนสถาปัตยกรรม
41) ซ่อมแซมและต่อเติมหลังคาอาคารเรียน
42) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
43) ปรับปรุงลานกิจกรรมเอนกประสงค์กลางแจ้ง ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
44) ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ส�ำหรับการฝึกปฏิบัติ ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
45) ปรับปรุงข่วงนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
46) ปรับปรุงอาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นห้องส�ำนักงานส�ำนักการศึกษาต่อเนื่อง
และบริการวิชาการ
47) ปรับปรุงโรงจอดรถสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ
รายชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่มีความร่วมมือในทางปฏิบัติ ประจ�ำปี 2556
ชื่อหน่วยงานและองค์กร
1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์
ภาคเหนือตอนบน (วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์
นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย)
2. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3.

4.
5.

6.
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หัวข้อความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการ

ความร่วมมือด้านการประกัน
คุณภาพและงานกิจการ
นักศึกษา รวมทั้ง
งานด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทางวิชาการระหว่าง
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
เครือข่ายบ้านมั่นคง เมืองเชียงราย การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
เรือนจ�ำกลางเชียงราย
ความร่วมมือด้านโครงการพัฒนา
กรมราชทัณฑ์
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและคลินิก
การแพทย์แผนไทยในเรือนจ�ำกลาง
เชียงราย

วันที่ลงนามความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 คณะครุศาสตร์

วันที่ 30 เมษายน 2556 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2556
วันที่ 16 มีนาคม 2556

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก
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ชื่อหน่วยงานและองค์กร
7. เทศบาลแม่สาย อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

8. องค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าตึง
อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หัวข้อความร่วมมือ
ความร่วมมือในการเปิดบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์
แผนไทยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรโดยความร่วมมือ และ
สนับสนุนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ
ในรูปแบบของศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ความร่วมมือในการเปิดบริการ
สุขภาพแก่ประชาชน ด้วยการแพทย์
แผนไทยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพร โดยความร่วมมือและ
สนับสนุนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ
ในรูปแบบของศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ความร่วมมือการพัฒนาโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย

วันที่ลงนามความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก

วันที่ 29 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก

9. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
สงขลานคริทนร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
กรมการแพทย์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านล้านนา
ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
11. เทศบาลนครเชียงราย
ความร่วมมือในการเปิดบริการ
(ชุมชนสันหนอง) อ�ำเภอเมือง
สุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์
จังหวัดเชียงราย
แผนไทยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรโดยความร่วมมือและ
สนับสนุนของวิทยาลัยการแพทย์ฯ
ในรูปแบบของศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
12. ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
ความร่วมมือทางวิชาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านกิจกรรมเครือข่ายการบริการ
และสิ่งแวดล้อม
วิชาการแก่สังคม
13. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ความร่วมมือด้านการพัฒนา
และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพการศึกษาระหว่างผู้แทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก

14. ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 ตุลาคม 2556

15. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
16. คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยเชียงราย
17. สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส�ำนักบัญชีธุรกิจ

บันทึกข้อตกลง (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านงานวิชาการและงานวิจัย
ด้านสโมสรนักศึกษา
และด้านวิชาการ
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
หน่วยงานผู้จัดการอบรม
หรือการสัมมนา
หน่วยงานผู้จัดการอบรม
หรือการสัมมนา

วันที่ 21 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก
อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการลง MOU

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก

วันที่ 8 มีนาคม 2556

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 15 มีนาคม 2556

ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส�ำนักวิชากฎหมาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ส�ำนักวิชาบัญชี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ส�ำนักวิชาบัญชี

149

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อหน่วยงานและองค์กร
หัวข้อความร่วมมือ
19. โรงแรมเลอเมอริเดียน
การพัฒนาทักษะนักศึกษา
เขาหลัก บีช รีสอร์ท
20. โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีสอร์ท การพัฒนาทักษะนักศึกษา
แอนด์ สปา ภูเก็ต
21. โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ต
การพัฒนาทักษะนักศึกษา
22. โรงแรมอลอฟท์
กรุงเทพ-สุขุมวิท 11

การพัฒนาทักษะนักศึกษา

23. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติ เชียงแสน

การพัฒนาทักษะและศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
การส่งเสริมการศึกษา
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
ระบบ ISO/IEC 17025 และ
ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สอบเทียบเครื่องทดสอบ

24. ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
25. ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)
26. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
27. วัดห้วยปลากั้ง

วันที่ลงนามความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่ 1 เมษายน 2556 ส�ำนักวิชา
การท่องเที่ยว
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ส�ำนักวิชา
การท่องเที่ยว
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ส�ำนักวิชา
การท่องเที่ยว
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ส�ำนักวิชา
การท่องเที่ยว
วันที่ 3 มกราคม 2556

ส�ำนักวิชา
การท่องเที่ยว

วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ส�ำนักวิชา
การท่องเที่ยว
วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

ศูนย์วิศวกรรมโยธา

ทดสอบวัสดุส�ำหรับก่อสร้าง
องค์พระแม่กวนอิม
28. วัดน้อยดอยตุง อ�ำเภอแม่สาย
ทดสอบวัสดุส�ำหรับที่พักอาศัย
29. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเมืองพาน ทดสอบวัสดุส�ำหรับก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่

มิถุนายน - กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

30. ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

31. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
32. เทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทอง
33. โรงเรียนบ้านร่องแช่ อ�ำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
34. สถานีไฟฟ้า อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
35. โครงการบ้านฟ้าใส โครงการ 10
36. บริษัทห้องปฏิบัติกลาง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
37. บริษัท คอนเน็กชั่นส์
เวิลด์ไวด์ จ�ำกัด
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ทดสอบวัสดุส�ำหรับการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบ
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต
ทดสอบผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน และ
คอนกรีตบล็อคส�ำหรับโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ทดสอบวัสดุส�ำหรับก่อสร้างถนน
เสริมคอนกรีต
ทดสอบอิฐปูถนนจากเศษโฟม
ส�ำหรับงานวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบคุณสมบัติของชั้นดิน
ส�ำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทดสอบการรับนํ้าหนักของดิน
บริเวณฐานรากของอาคาร
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ

การผลิตกล้าพันธุ์สักโดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา
วันที่ 4 กันยายน 2556

ศูนย์วิศวกรรมโยธา

วันที่ 9 กันยายน 2556

ศูนย์วิศวกรรมโยธา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา
วันที่ 22 เมษายน 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา
วันที่ 18 มีนาคม 2556

ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ
อาหาร นํ้า และ
ผลิตภัณฑ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ศูนย์เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
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ชื่อหน่วยงานและองค์กร
38. ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย
39. เครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดเชียงราย
40. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
จังหวัดเชียงราย

วันที่ลงนามความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2556
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
2555
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
2555
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว

41.

2556

42.
43.
44.
45.

หัวข้อความร่วมมือ
พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย
และบริการวิชาการทางการท่องเที่ยว
พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย
และบริการวิชาการทางการท่องเที่ยว
พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย
และบริการวิชาการทาง
การท่องเที่ยว
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ที่ปรึกษาในการพัฒนา
ความร่วมมือด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ
ส�ำนักงานวัฒนธรรม
กรรมการด�ำเนินงานเส้นทาง
จังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
จัดอบรมมัคคุเทศก์
แห่งชาติ
สมาคมคนดอย
กรรมการที่ปรึกษา

46. สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47. โรงเรียนพรพิกุลพิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

48. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
TCDC (Thailand Creative &
Design Center)
49. ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ จ�ำนวน 8 แห่ง

การด�ำเนินงานโครงการกระจาย
โอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)
การด�ำเนินงานโครงการเครือข่าย
ประกันคุณภาพด้านห้องสมุด
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 แห่ง
การด�ำเนินงานโครงการเครือข่าย
ประกันคุณภาพด้านห้องสมุด
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ
การด�ำเนินงานโครงการเครือข่าย
เผยแพร่และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนบนระบบ e-Learning
(eDL-Square)
โครงการส่งเสริมและการพัฒนา
พระธรรมทูต จังหวัดเชียงรายพะเยา

50. ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ
51. ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
52. สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

ด้านวิชาการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว

2556

ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
2556
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
2556
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
2556
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
2556
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ส�ำนักประสานงาน
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน
ตชด.
วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 มกราคม 2555

ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 8 มีนาคม 2555

ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ส�ำนักการศึกษา
ต่อเนื่องและบริการ
วิชาการ
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ชื่อหน่วยงานและองค์กร
53. โรงพยาบาลป่าแดด
จังหวัดเชียงราย
54. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเวียง
อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
55. ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

หัวข้อความร่วมมือ
โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร
โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ลงนามความร่วมมือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 ศูนย์ภาษา

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace
ภาคเหนือ
ร่วมด�ำเนินโครงการบ่มเพาะ
และพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กองทุน
ตั้งตัวได้ภายใต้โครงการปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ 2555
พัฒนาผลิตภัณฑ์มะไฟจีนอัดเม็ด

วันที่ 1 ธันวาคม 2554

ศูนย์ภาษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

วันที่ 28 ตุลาคม 2556

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

2556

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

58. กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ต�ำบลท่าน้าว
อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
59. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและท่องเที่ยว
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวอัสสัม
ศรีนาป่าน-ตาแวน ต�ำบลเรือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
60. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันเกรียบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มันเพลิน
สามเหลี่ยมทองค�ำ อ�ำเภอเชียงแสน (มันเกรียบ)
จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 มีนาคม 2555

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

วันที่ 19 มีนาคม 2555

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

61. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นใยกล้วย
บ้านป่าฝาง ต�ำบลห้วยแก้ว
กิ่งอ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
62. กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น
ต�ำบลนางแล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
63. เทศบาลนครเมืองน่าน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย

วันที่ 19 มีนาคม 2555

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้อยคอจาก
ลูกประค�ำดีควายประดับเงิน

วันที่ 19 มีนาคม 2555

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
ข้าวหลามและแคบหมู

วันที่ 1 มกราคม 2556

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

56. สมาคมองค์กรสุขภาวะภาคเหนือ
(สสส.)
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ มี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก รในต่ า งประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม โดยได้มีการลงนาม
ความร่วมมือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2556 และมีความร่วมมือในทางปฏิบัติ ดังนี้
หน่วยงานและองค์กร
1. Luang Prabang Teacher Training
College
2. Xishuangbanna Vocational &
Technical College
3. Yuxi Normal University

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอบข่ายความร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การศึกษา

วันที่ลงนามความร่วมมือ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2546

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2547

4. Aichi University of Education

ญี่ปุ่น

5. Yunnan Nationalities University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

6. Simao Vocational Education
Center

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา/วัฒนธรรม/
การวิจัย
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การวิจัย/การแลกเปลี่ยน
บุคลากร
การศึกษา

พ.ศ. 2546

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547
วันที่ 10 มิถุนายน 2548
วันที่ 14 สิงหาคม 2548
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

หน่วยงานและองค์กร
Pu’er University
Guangxi University for
Nationalities
Yunnan University of Traditional
Chinese Medicine
โรงพยาบาลการแพทย์ไต
แคว้นสิบสองปันนา
Luang Namtha Teacher
Training College
Yunnan University
Kunming University
Ho Chi Minh City Open
University
Royal University of Phnom Penh

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอบข่ายความร่วมมือ
การศึกษา
การศึกษา

วันที่ลงนามความร่วมมือ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2549
วันที่ 16 มิถุนายน 2549

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแพทย์แผนจีน/
การแพทย์แผนไทยฯ
การแพทย์แผนจีน/
การแพทย์แผนไทยฯ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การวิจัย
การศึกษา
การศึกษา
การรับสัญญาณ
การกระจายเสียงทางวิทยุ
การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์พื้นบ้าน
การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์พื้นบ้าน
การศึกษา/โครงการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศ (IIP)
การศึกษา
การร่วมวิจัยภาษาชาติพันธุ์
ต่างๆ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์พื้นบ้าน
การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์พื้นบ้าน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2549

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
กัมพูชา

16. Southwest Jiaotong University
17. Dali University

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

18.
19.
20.
21.

Huntington University
Tangshan Normal University
Guangxi City College
The Broadcasting Board of
Governors
22. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสี

แคนาดา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา

23. โรงพยาบาลชนชาติจ้วง
มณฑลกวางสี
24. Chuxiong Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

25. Jiangsu University
26. Minzu University of China

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

27. Yunnan Land & Resources
Vocational College
28. Baoshan College of Traditional
Chinese Medicine
29. Pharmaceutical Factory No.3

สาธารณรัฐประชาชนจีน
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สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2549
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
วันที่ 2 มีนาคม 2550
วันที่ 2 มีนาคม 2550
วันที่ 16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 3 ตุลาคม 2550
วันที่ 26 มกราคม 2551
วันที่ 3 เมษายน 2551
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
วันที่ 2 พฤษภาคม 2552
วันที่ 1 ธันวาคม 2552
วันที่ 7 ธันวาคม 2552
วันที่ 7 ธันวาคม 2552
วันที่ 9 ธันวาคม 2552
วันที่ 28 เมษายน 2553
วันที่ 28 ตุลาคม 2553
วันที่ 12 ธันวาคม 2553
วันที่ 20 มกราคม 2554
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หน่วยงานและองค์กร
30. Institute of Traditional Medicine
31. Guangxi College of Physical
Education
32. Yunnan University of Finance
and Economics
33. สถาบันศิลปกรรมกวางสี
34. Hechi University
35. วิทยาลัยประชาบัญฑิต
36.
37.
38.
39.
40.

Kyung Hee University
Gui Zhou Minzu University
Fu Tian University
Lincang Teachers College
Korean International
Cooperation Agency
(KOICA)
41. Primus Energie Gmb H.

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี
เยอรมนี

42. Budapest Business School

ฮังการี

43. โรงพยาบาลการแพทย์ไท
แคว้นสิบสองปันนา
มณฑลหยุนหนาน
44. มหาวิทยาลัยการแพทย์ฮานอย

สาธารณรัฐประชาชนจีน

45. วิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน
มณฑลหยุนหนาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

46 โรงงานเภสัชกรรม หมายเลข 3

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

47. สถาบันการแพทย์พื้นบ้านลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

ขอบข่ายความร่วมมือ
การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศ
(IIP)
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
การวิจัย
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์

วันที่ลงนามความร่วมมือ
วันที่ 27 มกราคม 2554

แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
พลังงานทดแทน
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษา
ความร่วมมือและแนวทาง
ปฏิบัติในด้านการศึกษา
อบรม วิจัยและพัฒนา
การจัดการศึกษา
อบรม และวิจัย
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากร
การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย
และวิชาการ
การศึกษา ฝึกอบรม
และการวิจัย
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
การศึกษา ฝึกอบรม
และการวิจัย
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

กรกฎาคม 2556

วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
วันที่ 15 มีนาคม 2555
วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 22 เมษายน 2556

วันที่ 17 มีนาคม 2552
วันที่ 30 ตุลาคม 2553

2553

วันที่ 20 มกราคม 2554

วันที่ 27 มกราคม 2554
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หน่วยงานและองค์กร
48. มหาวิทยาลัยการแพทย์และ
เภสัชศาสตร์นครโฮจิมินท์

ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

49. สะพานข้ามแม่นํ้าโขงไทย - ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

50. Zanr Meeq Akha Hotel

สหภาพเมียนมาร์

51. สถานเอกอัครราชทูต
กรุงแคนเบอร์รา กงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์ ณ โฮบาร์ต
รัฐแทสเมเนีย และสถาบันอาหาร
ของ Guildford Yong College

ประเทศออสเตรเลีย
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ขอบข่ายความร่วมมือ
การพัฒนาบุคลากร
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และสมุนไพร
การทดสอบวัสดุส�ำหรับ
งานก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นํ้าโขง
การทดสอบการรับนํ้าหนัก
ของดิน ส�ำหรับการก่อสร้าง
อาคารโรงแรม Zanr Meeq
Akha Hotel
สาธิตการประกอบอาหารไทย
ในงานเทศกาลอาหารไทย
ในประเทศออสเตรเลีย

วันที่ลงนามความร่วมมือ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

มกราคม 2555 ตุลาคม 2556
วันที่ 20 - 25 กันยายน 2556

วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2556

ทุนสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอก

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
รายชื่อทุนการศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ประจ�ำปี 2556
ชื่อทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ทุนมูลนิธิวัตไกรกฤษ์
ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุนมูลนิธิน้อมจิตต์ร่วมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทุนอาจารย์สุทธิพงษ์
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

จ�ำนวนนักศึกษาที่รับทุน
(คน)
3
2
6
1
1
5

จ�ำนวนเงิน
(ต่อ 1 ทุน)
20,000
40,000
7,000
3,000
25,000
10,000
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ชื่อทุน
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ทุนนายขวัญชัย นางบุญศิริ เรืองศิริ
ทุนเฉลิมราชกุมารี
ทุน 1 อ�ำเภอ 1 ทุน
ทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
ทุน 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน
ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

จ�ำนวนนักศึกษาที่รับทุน
(คน)
5
23
1
1
1
1

จ�ำนวนเงิน
(ต่อ 1 ทุน)
5,000
30,000
63,000
26,500
20,000
6,000
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ชื่อทุน
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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ทุนจิตติน
ทุนส�ำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทุนโตชิบา
ทุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทุนพระบรมโอรสาธิราช
ทุนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
ทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทุนมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ
ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ช่วยเด็กยากจน)
ทุนทิสโก้
ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า
ทุนการกุศลสมเด็จย่า (ด้านสาธารณสุข)
ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
ทุนพุทธิวงศ์ วิวัฒน์
ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า (สังกัดโครงการหลวง)
ทุนคุณอาแป อามอ
ทุน ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ทุนมูลนิธิเอสซีจี
ทุนปิยมหาราชานุสรณ์
ทุน น.ส.ละออ หลิมเซ่งทาย
ทุนมูลนิธิวันชัย-อรชร
ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ พระราชทานการศึกษาสงเคราะห์
ทุน 7 สี ช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา
ทุน ดร. นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
ทุนคุณมงคลชัย ดวงแสงทอง
ทุนคุณชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทุนคุณประเสริฐ จิตรสกุล
ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ให้เฉพาะพระ)
ทุน ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ (ให้เฉพาะพระ)
ทุนคุณรัตนา จงสุทธนามณี

จ�ำนวนนักศึกษา ที่รับทุน
(คน)
1
4
1
17
9
2
2
1
1
2
9
1
10
8
8
6
1
2
1
1
7
1
1
8
1
50
10
10
50
6
20
32
10

จ�ำนวนเงิน (ต่อ 1 ทุน)
12,000
20,000
10,000
10,000
6,000
77,000
5,000
20,000
2,000
6,000
12,000
40,000
55,700
8,000
25,000
5,000
5,000
12,000
20,000
13,000
6,000
8,000
10,000
30,000
40,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000

ผู้เข้าเยี่ยมชม
หน่วยงาน

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
รายชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ประจ�ำปี 2556
ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. Saint Louis University ประเทศฟิลิปปินส์
3. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด)
จังหวัดเชียงราย
4. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
จังหวัดเชียงราย
5. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
6. คณะครูและนักเรียนโรงเรียน บ้านสันโค้ง
จังหวัดเชียงราย
7. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
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หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ศึกษาดูงานโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ
ค่ายดาราศาสตร์

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
คณะครุศาสตร์

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงรุ้งวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์
จังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้ จังหวัดเชียงใหม่
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
จังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6
นครเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราช
จังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ยาววิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

23. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
24. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

25. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จังหวัดยะลา
26. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร

หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
ค่ายดาราศาสตร์
ค่ายดาราศาสตร์

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์
ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายดาราศาสตร์
ค่ายดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาดูงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานกิจการ
นักศึกษา และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
ศึกษาดูงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานกิจการ
นักศึกษา งานวิจัยและพัฒนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงานโปรแกรม
วิชานิเทศศาสาตร์
(การสื่อสารสื่อใหม่)
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่อาจารย์
และบุคลากร
ศึกษาดูงานการด�ำเนินงาน

คณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาดูงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนและ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ. 4 ปี)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
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ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
27. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
28. ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และองค์กร JICA
ประเทศญี่ปุ่น
29. คณะผู้บริหารจาก Budapest Business School,
College of commerce Catering and Tourism
ประเทศฮังการี
30. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
31. สถาบันคลังสมองของชาติ
32. โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
33. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
34. แผนกวิชาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
36. ศูนย์วิชาการ RAC สาขาเชียงราย
37. ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมหาสารคาม
38. ส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
39. ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

40. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
41. มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
42. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ
จังหวัดเชียงใหม่
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หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานด้านประกัน
คุณภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนา
งานประกันคุณภาพแก่ตัวแทน
ผู้น�ำนักศึกษา
เยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
เยี่ยมชมด้านวัฒนธรรมการแพทย์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
สัมมนาศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
ศึกษาดูงานหลักสูตรคณบดี
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
และการแพทย์ทางเลือก
ศึกษาดูงานเพื่อจัดท�ำหลักสูตร
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและแผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
ศึกษาดูงานในส่วนของการแพทย์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
แผนไทยและสมุนไพรต่างๆ
และการแพทย์ทางเลือก
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
จากสมุนไพรพื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
ศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาและ
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
ปราชญ์ท้องถิ่น
และการแพทย์ทางเลือก
เยี่ยมชมและเข้ารับฟังข้อมูล
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
การเข้าศึกษาต่อ
และการแพทย์ทางเลือก
ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
การท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม และการแพทย์ทางเลือก
ศึกษาดูงานด้านความหลากหลาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
ด้านการบริหารจัดการ
และการแพทย์ทางเลือก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Biocuitural วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
Diversity & Database
และการแพทย์ทางเลือก
ของฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร
และแลกเปลี่ยนความรู้และหารือ
ความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกัน
ศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด และการแพทย์ทางเลือก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
การศึกษา
ศึกษาดูงานด้านการบริหาร
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
จัดการและด้านการเรียน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอนของส�ำนักวิชา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมถึงเข้ารับฟังแนวทาง
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

44. มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

46. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
47. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
48. กรมโยธาธิการและผังเมือง
49. ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กทม.
50. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา
51. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(สกอ.) และผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52. นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53. ชมรมกลุ่มเกลียวเชือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
54. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
55. ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
56. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานด้านการเรียน
การสอนแบบ e - Learning
และการบริหารจัดการรายวิชา
โดยน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ศึกษาดูงานหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการงานวิจัย และการตีพิมพ์
ผลงานการวิจัยของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา
และด้านอื่นๆ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดกิจกรรมและการประกัน
คุณภาพของสโมสรนักศึกษา
ปรึกษาการท�ำงานระบบ
ISO/IEC 17025
ตรวจติดตามห้องปฎิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ฝ้าและเพดาน
ตรวจเยี่ยมอาคารประจ�ำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(โปรแกรมวิศวกรรมโยธา)
ศึกษาการทดสอบความแข็งแรง
ของวัสดุ ข้อมูลทางกายภาพ
ของวัสดุ แต่ละชนิด
ตรวจสอบการรับแรงดึงสูงสุด
ของกระดาษใยไหม
ศึกษาดูงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการเป็นศูนย์บริการเพื่อชุมชน
อย่างเข้มแข็งและได้มาตรฐาน
ระดับโลก
ตรวจติดตามความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC
17025:2005 และการขยาย
ขอบข่ายรายการทดสอบ
เยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ส�ำนักวิชากฎหมาย
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นํ้า
และผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นํ้า
และผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นํ้า
และผลิตภัณฑ์
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รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
57. บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
58. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
59. วิทยาลัยเทคนิครีฟลับปริค ประเทศสิงค์โปร์
60. เทศบาลต�ำบลทุ่งโฮ่ง จังหวัดแพร่
61. ส�ำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สสท.ส�ำนักพระราชวัง
62. กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 32
ค่ายพญาง�ำเมือง จังหวัดพะเยา
63. กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 327
ค่ายกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย
64. ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
65. คณะโครงการพิเศษตามพระราชด�ำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
66. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพรพิกุลพิทยา
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
67. คณะก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ต�ำบลทรายขาว
อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
68. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
69. NUS ประเทศสิงคโปร์
70. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
71. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
72. โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย
73. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
74. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
75. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
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หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมการด�ำเนินงาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC
17025:2005
ศึกษาดูงานการผลิตพันธุ์กล้า
สักทองสายพันธุ์เสาชิงช้า
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Community Based Tourism
ให้แก่นักศึกษาจากประเทสสิงคโปร์
ศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
เยี่ยมงานโครงการพระราชด�ำริ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
- การเรียน
- การใช้จ่าย
- ความประพฤติ
- กิจกรรมเกี่ยวกับ
  โครงการพระราชด�ำริ
  ในการด�ำเนินงาน

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นํ้า และ
ผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด�ำเนินงานโครงการ
ตามพระราชด�ำริ
ศึกษาดูงานการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ภายในองค์กร

ส�ำนักประสานงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพในโรงเรียน
ตชด.
ส�ำนักประสานงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพในโรงเรียน
ตชด.
ส�ำนักประสานงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพในโรงเรียน
ตชด.
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศึกษาดูงานโครงการพระราชด�ำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
องค์กร โดยการน�ำระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการในองค์กร
เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการ
ศิลปกรรม
เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการ
ศิลปกรรม
เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการ
ศิลปกรรม
เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการ
ศิลปกรรม
ศึกษาดูงานระบบการลงทะเบียน    
Free Environment
รับฟังการแนะแนวการศึกษา
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
กับงานบริการวิชาการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท่องเที่ยว
ส�ำนักประสานงานโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพในโรงเรียน
ตชด.

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
หน่วยรับนักศึกษา
ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่อง
และบริการวิชาการ
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ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
76. มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร

77. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
78. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

80. ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่
81. กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
82. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
83. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
84. มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
85. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
86. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
87. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
88. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานการบริหาร
การบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
น�ำนักศึกษาสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กปฐมวัย
น�ำนักศึกษาเข้าศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอน เพื่อประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย และโรงเรียน
ในเครือข่ายของวิทยาลัยครู
หลวงนํ้าทา แขวงหลวงนํ้าทา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เข้าสัมภาษณ์การด�ำเนินงาน
โครงการ One Tablet Per Child
โรงเรียนสังกัด สกอ.
น�ำคณะผู้บริหารจาก Saint Louis
University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
น�ำนักศึกษาเข้าจัดกิจกรรม
จิตอาสาและกิจกรรมสันทนาการ
กับนักเรียนปฐมวัย
น�ำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้
การด�ำเนินงานโครงการ
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ศึกษาดูงานการบริหารงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการด�ำเนินงาน
ส�ำนักสื่อสารองค์กร
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ
และประสบการณ์
ด้านการสอนภาษา
ศึกษาดูงานการบริหารงาน
และการจัดการที่มุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
เยี่ยมชมสถานที่และขออนุเคราะห์
ข้อมูลระบบการสื่อสารภายใน
และภายนอก

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่องและ
บริการวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
ส�ำนักสื่อสารองค์กร
ส�ำนักสื่อสารองค์กร
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

กองอาคารสถานที่
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ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
89. นายถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน

90. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
91. ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
92. ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
93. โรงเรียนป่าแดด อ�ำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

94. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ
ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
95. วิทยาลัยครูหลวงนํ้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมและขอข้อมูล เพื่อใช้
ประกอบการท�ำวิทยานิพนธ์
ในหัวข้อ “สถาบันศิลปะ
การอาหาร จังหวัดเชียงราย”
เยี่ยมชมสถานที่
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
กองอาคารสถานที่

ศึกษาดูงานและร่วมหารือ
ความร่วมมือ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ศึกษาดูงานเพื่อน�ำไปปรับใช้
ในหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร
และการบริการในนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย
การด�ำเนินงานของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย
การด�ำเนินงานของศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และรับการบริการ
การจัดเลี้ยงขันโตกแบบบุฟเฟต์
(บริการตนเอง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น

กองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น

กิจกรรมส�ำคัญ

ในรอบปี 2556

รายงานประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมส�ำคัญ ในรอบปี 2556
กิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง (วันที่ 21 ตุลาคม 2555)

งานป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย (วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2555)
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กิจกรรมธรรมยาตรา (วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2555)

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช (วันที่ 4 ธันวาคม 2555)

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ (วันที่ 3 - 5 มกราคม 2556)
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กิจกรรมวันพร (วันที่ 9 มกราคม 2556)

กิจกรรมวันราชภัฏ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556)

กิจกรรมรดนํ้าด�ำหัวเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง (วันที่ 11 เมษายน 2556)
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พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ (วันที่ 20 มิถุนายน 2556)

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปี 2556 (วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2556)
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กิจกรรมร้อยธรรมะ ร้อยความดี ร้อยดวงใจ ถวายธรรม เทิดไท้องค์ราชันย์ (วันที่ 27 กรกฎาคม 2556)

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง (วันที่ 18 กรกฎาคม 2556)

174

ANNUAL REPORT 2013

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 9 สิงหาคม 2556)

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2556 (วันที่ 20 กันยายน 2556)

กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 40 ปี (วันที่ 29 กันยายน 2556)
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กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

คณะครุศาสตร์
หล่อเทียนและแห่เทียนจ�ำพรรษา
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2556)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556)

คณะมนุษยศาสตร์
งานวันมนุษยศาสตร์และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ดาวรุ่งราชภัฏ” ครั้งที่ 7 (วันที่ 14 ธันวาคม 2555)

คณะวิทยาการจัดการ
QA-MS ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2556)
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับมอบโล่เกียรติคุณการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ในความร่วมมือของหน่วยงานภาคการศึกษาของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (วันที่ 28 ตุลาคม 2556)

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
สถาบันคลังสมองของชาติ ศึกษาดูงานหลักสูตรคณบดี เพื่อการเปลี่ยนแปลง (วันที่ 8 มกราคม 2556)

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
งานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9
(วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2556)

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ประชุมสัมมนา และนิทรรศการวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 9 (วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2556)
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ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 27 สิงหาคม 2556)

ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Grand Seminar ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ IT Trend : ทิศทางไอทีในทศวรรษหน้า (วันที่ 7 กันยายน 2556)

ส�ำนักวิชากฎหมาย
เดิ น สั ก การะพระสถู ป พระยามั ง ราย
(วันที่ 29 สิงหาคม 2556)
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ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ลงนามค�ำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
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ส�ำนักวิชาบัญชี
อบรมให้ความรู้ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนสาขาบัญชีและผู้ท�ำบัญชี และผลกระทบต่อนักบัญชีเกี่ยวกับ
การเปิดเสรีการค้าและข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556)

ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
The 1st Tourism Imagination Seminar (วันที่ 19 สิงหาคม 2556)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์
ครั้งที่ 20 “ล้านนาเกมส์”
(วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
น�ำเสนอผลงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ 2556
(วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556)
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ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุด ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จ�ำนวน 8 แห่ง ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 - 22 มกราคม 2556)

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นิทรรศการย้อนหลัง (2541 - 2555) “อัตลักษณ์อาเซียน : เชิงจิตรกรรม (Asean Identify in
Paintings)” (วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2556)

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห ารความเสี่ ย งในการจั ด ท�ำแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ�ำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557 (วันที่ 6 สิงหาคม 2556)
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ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
หนึ่งใจติวให้น้อง
(วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2556)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
อบรมบั ณ ฑิ ต คุ ณ ภาพ เก่ ง ดี มี ง านท�ำ 
(วันที่ 30 มกราคม 2557)

ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
(วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2556)

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร
นํ้า และผลิตภัณฑ์
ตรวจติดตามความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ISO/IEC 17025:2005
(วันที่ 28 สิงหาคม 2556)

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการ
องค์ ค วามรู ้ สู ่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
(วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2555)
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ส�ำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เตรียมการรับเสด็จ และรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
คณะนักศึกษาสิงคโปร์และจีน ศึกษาดูงานการเขียนลาย โดยใช้สีบนเคลือบ (กรกฎาคม 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สาธิตการประกอบอาหารไทยในงานเทศกาลอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย
(วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2556)
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ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ประชุมทิศทางและนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (วันที่ 20 มีนาคม 2556)

ส�ำนักสื่อสารองค์กร
อบรมเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2556)

ส�ำนักงานอธิการบดี
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (วันที่ 24 - 26 เมษายน 2556)
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CHIANG RAI
RAJABHAT
UNIVERSITY คณะผู้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2556
ที่ปรึกษา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา
นางนิตยา ยืนยง

รองอธิการบดี
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน

รวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์/ เรียบเรียง :
นางเกสกานดา เชื้อสะอาด
นางสาวสุรีพร ค�ำสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะท�ำงาน :
บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5377 6035
http://plan.crru.ac.th

ปีที่พิมพ์  : 2557
จ�ำนวนพิมพ์   : 500 เล่ม
ออกแบบและพิมพ์ :
บริษัท เชียงใหม่ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จ�ำกัด
174/4 ถนนเชียงใหม่-ล�ำปาง ต�ำบลป่าตัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5341 2286, 08 1881 2523

ขอขอบคุณผู้ ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรม :
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกหน่วยงาน

