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สารอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ
ปรั ช ญาของการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ คื อ การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงตระหนัก และให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการให้โอกาสทางการศึกษา
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย โดยปราศจากเงื่อนไขที่จะปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาความรู้
ของประชาชนที่จะเข้ามาศึกษา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้และใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ด้วยเจตจำานง
มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ แม้จะมีข้อจำากัดในการพัฒนาในหลากหลายประการ
แต่ ผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก คนมี ค วามมุ ่ ง มั่ น เต็ ม เปี ่ ย มที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานปรากฏตามเอกสารรายงานฉบับนี้ และผลการดำาเนินงานในประเด็นที่สำาคัญๆ มีดังนี้
• จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เข้ามาสัมผัสพระราชกรณียกิจที่ชัดเจน และน้อมนำาแนวคิดของพระองค์ท่านไปใช้
ประโยชน์ในการดำารงชีวิต
• สร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้มีความโดดเด่น “มีความเป็นผู้น�า ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ท�าเป็น
สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ”
• ผลิตงานวิจัยรับใช้สังคมที่ตอบสนองปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถ
นำาไปใช้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้จริง

• รวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นในสาขาต่างๆ จัดนิทรรศการและงานวัฒนธรรมสัญจรสู่กลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
• พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่นานาชาติ โดยมีการจัดสอนหลักสูตรนานาชาติ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ในระดับนานาชาติ และการยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
• จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีจำานวนไม่น้อยกว่า 400 คน
• ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากร ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
• สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษา
• จัดทำาแผนการพัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้รองรับกับการขยายตัวในอนาคต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติ
มหาวิทยาลัยโดยสังเขป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนา
จากโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช า
การศึ ก ษา สู ่ ก ารเป็ น วิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งราย
สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งราย และมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เชี ย งราย โดยมี ป ระวั ติ พั ฒ นาการ
ตามล�าดับดังนี้

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

วั น ที่ 11 กั น ยายน 2512 จั ง หวั ด เชี ย งราย
ได้ เ สนอเรื่ อ งขอตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต ร
วิ ช าการศึ ก ษา ต่ อ อธิ บ ดี ก รมการฝึ ก หั ด ครู โ ดยเสนอ
ให้ ใ ช้ พื้ น ที่ บ ริ เ วณอ่ า งเก็ บ นำ้ า หนองบั ว ตำ า บลบ้ า นดู ่
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง
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วิทยาลัยครูเชียงราย

วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย
ปี พ.ศ. 2518 เริ่ ม เปิ ด อบรมการศึ ก ษา
ภาคฤดูร้อนสำาหรับครูประจำาการ และเปิดรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก
และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
ในปีต่อมา
ปี พ.ศ. 2520 มี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศ
ยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและ
วิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จำานวน
2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่น
ในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย ออกเป็น
10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครู
และให้ ร วมกลุ ่ ม เป็ น สหวิ ท ยาลั ย โดยให้ วิ ท ยาลั ย ครู
เชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”

สถาบันราชภัฏเชียงราย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทาน
ชื่อสถาบันว่า “สถาบันราชภัฏเชียงราย” แทนชื่อวิทยาลัยครู
เชี ย งรายเดิ ม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความหลากหลาย
ในการผลิตบัณฑิต
วันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตรา
สัญลักษณ์ประจำาสถาบัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน
ราชภั ฏ โดยมี ต ราพระราชลั ญ จกรในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู่ในวงรี และในวงรอบนอก
ด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า สถาบันราชภัฏเชียงราย
ด ้ า น ล ่ า ง มี อั ก ษ ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว ่ า R A J A B H A T
INSTITUTE CHIANGRAI

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2547 พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน
2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะ
และปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา
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ตราสัญลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำา
พระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักร
มี อั ก ขระเป็ น “อุ ” หรื อ เลข 9 รอบวงจั ก รมี รั ศ มี เ ปล่ ง ออกโดยรอบ เหนื อ จั ก ร
เป็ น รู ป เศวตฉั ต รเจ็ ด ชั้ น ฉั ต รตั้ ง อยู ่ บ นพระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ แปลความหมายว่ า
ทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้
สีน�้าเงิน
สีเขียว
สีทอง
สีส้ม
สีขาว

แทนค่า
แทนค่า
แทนค่า
แทนค่า
แทนค่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำาเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจ�ามหาวิทยาลัย
“สีเทา-แสด”

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
“ต้นกาสะลองค�า”
คือ ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย มีดอกสีแสด มีทรงพุ่มกว้าง
ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง
ความรุดหน้า และความร่มเย็น
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ครุยดุษฎีบัณฑิต

ทำาด้วยผ้าแพรสีดำา เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาด
ครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด หลังจีบ มีแถบผ้าหรือแพร
สีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า แขนเสื้อ
กว้ า งและยาวตกข้ อ มื อ ปลายแขนทั้ ง สองข้ า งปล่ อ ย
ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจ�าสาขาวิชา 3 แถบ ด้านบน
มีผ้าคล้องคอ ด้านนอกทำาด้วยผ้าหรือแพรสีดำาเช่นเดียว
กับเสื้อ ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง ด้านในทำาด้วยผ้า
หรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพร
สีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง มีตรามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายทำาด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตาม
ทางดิ่งบนแถบสีสาขาระดับอกทั้งสองข้าง สวมหมวกแผ่น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก

ครุยมหาบัณฑิต

ทำาด้วยผ้าแพรสีดำา เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาด
ครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด หลังจีบ มีแถบผ้าหรือแพร
สีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า แขนเสื้อ
กว้ า งและยาวตกข้ อ มื อ ปลายแขนทั้ ง สองข้ า งปล่ อ ย
ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจ�าสาขาวิชา 2 แถบ ด้านบน
มีผ้าคล้องคอ ด้านนอกทำาด้วยผ้าหรือแพรสีดำาเช่นเดียว
กับเสื้อ ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง ด้านในทำาด้วยผ้า
หรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพร
สีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง มีตรามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายทำาด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตาม
ทางดิ่งบนแถบสีสาขาระดับอกทั้งสองข้าง สวมหมวกแผ่น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก

ครุยบัณฑิต

ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
จากพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องปริญญาและเครื่องหมาย
วิทยฐานะ มาตรา 56 วรรคสอง เรื่องการกำาหนดให้
สาขาวิ ช าใดมี ป ริ ญ ญาชั้ น ใดและจะใช้ อั ก ษรย่ อ สำ า หรั บ
สาขาวิชานั้นอย่างไร และมาตรา 60 วรรคสอง เรื่อง
การกำ า หนดลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภทและส่ ว นประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำาตำาแหน่ง
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำาหนดครุยวิทยฐานะ
แบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้

ทำาด้วยผ้าแพรสีดำา เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาด
ครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด หลังจีบ มีแถบผ้าหรือแพร
สีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า แขนเสื้อ
กว้ า งและยาวตกข้ อ มื อ ปลายแขนทั้ ง สองข้ า งปล่ อ ย
ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจ�าสาขาวิชา 1 แถบ ด้านบนมี
ผ้าคล้องคอ ด้านนอกทำาด้วยผ้าหรือแพรสีดำาเช่นเดียวกับเสื้อ
ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง ด้านในทำาด้วยผ้าหรือแพร
มีแถบสีตามสาขาวิชา ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสด
เย็ บ ทั บ แถบสี เ ทาบริ เ วณปากถุ ง มี ต รามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงรายทำาด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตาม
ทางดิ่งบนแถบสีสาขาระดับอกทั้งสองข้าง สวมหมวกแผ่น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก
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สีประจ�าสาขาวิชา
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10

1

สาขาวิชาการศึกษา

2

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

5

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

9

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

10

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ปรัชญา

“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
2. มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำาในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัย
รับใช้สังคม
3. ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
4. ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพหรือสูงกว่า
5. ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
6. สร้างความสำานึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
ดำารงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ดำาเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน
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วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาให้ บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานอุ ด มศึ ก ษา เป็ น ที่ ย อมรั บ
ของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำาในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
3. เพื่ อ เปิ ด โอกาสทางการศึ ก ษา พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้
ของคนในท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
4. เพื่อผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
6. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก และรั ก ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย
รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
7. เพื่อแก้ปัญหาหลักของชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการวิจัย และการดำาเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

เป้าหมาย

1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
2. มีงานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน
3. ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้นำาในการพัฒนาท้องถิ่น
5. เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดำาเนินงานพัฒนาท้องถิ่น
และอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
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6. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนำาไปปฏิบัติ เพื่อดำารงรักษาความเป็นเอกลักษณ์
ของล้านนาเกิดความสำานึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
7. ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
และกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
8. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุ รั ก ษ์ ทำ า นุ บำ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ คงความเป็ น
เอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พั ฒ นาระบบและกลไกเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการองค์การสู่ความเป็นสากล
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อัตลักษณ์บัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

“มีความเป็นผู้นำา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำาเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. มีความเป็นผู้นำาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู้ ใฝ่รู้ และทักษะทางปัญญา
3. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ
4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและสามารถสร้างงานได้

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

“พัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำาริ และต่อต้านยาเสพติด”

รายงานประจำาปี
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การบริหารและทรัพยากรการดำาเนินงาน
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โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
สภาวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน่วยงานจัดการศึกษา

หน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง*
สำานักวิชาสังคมศาสตร์*
สำานักวิชาบัญชี*
สำานักวิชาการท่องเที่ยว*
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ*
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ*
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ*
สำานักวิชากฎหมาย*
บัณฑิตวิทยาลัย

สำานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
สำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สำานักศึกษาต่อเนื่อง
และบริการวิชาการ*
โรงเรียนสาธิต*
สำานักสื่อสารองค์กร*
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์*
สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

หน่วยงานบริการ
สำานักบริการและจัดการทรัพย์สิน
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบ มาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นำ้า และผลิตภัณฑ์

โครงการสนองพระราชด�าริ
-

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
โครงการ To be number one
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดน

หมายเหตุ ไม่มี * ได้แก่ ส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
มี * ได้แก่ โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในกำากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายคำารณ โกมลศุภกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ

1

2

3

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

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

1

2

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.
5.

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

3

4

5

17

18

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6

7

8

9

3

4

10

6. เรืออากาศเอกวิวรรธน์ เพิ่มพูล
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ
10. พลตำารวจตรีอำานวย สุขเจริญ

1

2

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
อาจารย์เอนก โคแพร่

1

2

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ

3

4
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คณะกรรมการสภาวิชาการ

ประธานสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ

1

2

3

4

5

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
5. นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

1

กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม
อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
อาจารย์ ดร.เสริมสิริ นิลดำา
อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

4

5

6

กรรมการจากคณะครุศาสตร์
กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

19

20

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

ดร.อภัย จันทนจุลกะ

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นายกนก วิศวะกุล
4. ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
7. นางรัตนา จงสุทธนามณี
10. ดร.สุภชัย วีระภุชงค์
13. นายอนันต์ เหล่าธรรมทัศน์

2. นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
8. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
11. นายสุรยุทธ์ โพธิ์ศิริสุข

9

3. นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์
6. นายพิศิษฐ์ บรรดิ
9. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
12. นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์

กรรมการโดยต�าแหน่ง

1. นายจักรกฤษณ์ กรงจักร
2. นายสราวุฒิ หอมสมบัติ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ

ประธานสภานักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษา
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ

1

2

4

5

รองอธิการบดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

ผู้ช่วยอธิการบดี
1.
2.
3.
4.

2

อาจารย์กรรณิการ์ แซ่ใช้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล

4

3

6

21

22

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1

2

3

4

5

6

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

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

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา (หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์
อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

1

2

คณบดีสำานักวิชาสังคมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีสำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณบดีสำานักวิชาบัญชี
คณบดีสำานักวิชาการท่องเที่ยว
คณบดีสำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
คณบดีสำานักวิชากฎหมาย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3

4

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
3. อาจารย์สมหวัง อินทร์ไชย
4. อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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1

2

3

4

5

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต
ผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร
ผู้อำานวยการสำานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
ผู้อำานวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ผู้อำานวยการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

1. อาจารย์เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว
2. นายชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ
3. อาจารย์รัชภูมิ แซ่ใช้
4. อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข

5. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

1

2

3

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานบริการ (หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

1. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
ผู้อำานวยการสำานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผู้อาำ นวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นำ้า และผลิตภัณฑ์
3. อาจารย์สุรเดช ต่างเพ็ชร
ผู้อำานวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา

ผู้บริหารกลุ่มผู้อ�านวยการกองในส�านักงานอธิการบดี

1

2

3

4

5

6

7

8

1. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ
ผู้อำานวยการกองกลาง
2. นางนิตยา ยืนยง
ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน
3. นางสาวปราณี ทาสีลา
ผู้อำานวยการกองบริหารงานบุคลล
4. นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา
5. นางสาวศุภลักษณ์ ปะภูสะโร
รักษาการผู้อำานวยการกองอาคารสถานที่
6. นางสาวพรรณี ศรีสงคราม
ผู้อำานวยการกองคลัง
7. นายธีรวัฒน์ วังมณี
ผู้อำานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา
ผู้อำานวยการกองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
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งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำาหรับใช้ในการดำาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
จำานวนทั้งสิ้น 646,838,800 บาท จำาแนกได้ดังนี้
1. จำานวนงบประมาณ จำาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
1. งบประมาณแผ่นดิน

จำานวนเงิน

ร้อยละ

412,100,100

63.71

2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

234,738,700

36.29

รวม

646,838,800

100.00

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผ่นดิน

36.29

63.71

80
70
60
50
40
30

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทงบประมาณ

2. จำานวนงบประมาณ จำาแนกตามงบรายจ่าย
ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
65,084,800
45,808,500
59,564,280
151,675,624
80,898,120
21,388,815
201,253,600
5,453,125
5,299,300
10,412,636
412,100,100
234,738,700

งบรายจ่าย
1.
2.
3.
4.
5.

งบบุคลากร
งบดำาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
งบบุคลากร

17.14

งบดำาเนินงาน

32.66

งบลงทุน

15.81

งบเงินอุดหนุน

31.96

35
30
25
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามงบรายจ่าย

รวม
จำานวน
110,893,300
211,239,904
102,286,935
206,706,725
15,711,936
646,838,800
งบรายจ่ายอื่น

2.43

ร้อยละ
17.14
32.66
15.81
31.96
2.43
100.00
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3. จำานวนงบประมาณ จำาแนกตามแผนงานและผลผลิต
แผนงาน/ผลผลิต
1. สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
2,482,600
650,223

จำานวน
3,132,823

2,482,600

650,223

3,132,823

357,600

-

357,600

357,600

-

357,600

2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
3. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

รวม

394,981,265 58,662,664 453,643,929

3.1 ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละ
0.48

0.06
70.13

143,099,800

5,515,886

148,615,686

3.2 ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

60,698,100

13,841,543

74,539,643

3.3 ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

171,510,900

32,348,476

203,859,376

3.4 ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,672,465

6,956,759

26,629,224

.

997,335

2,206,114

3,203,449

0.50

997,335

2,206,114

3,203,449

7,514,900

5,302,224

12,817,124

7,514,900

5,302,224

12,817,124

2,916,400

-

2,916,400

2,916,400

-

2,916,400

2,850,000

-

2,850,000

2,850,000

-

2,850,000

- 167,917,475

167,917,475

- 167,917,475

167,917,475

412,100,100 234,738,700

646,838,800

4. ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ผลงานการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
5.1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
6. รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
7. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
7.1 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
8. บริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
8.1 บริหารจัดการการศึกษา
รวม
สนับสนุนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
พกพาเพื่อการศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม

0.06

สนับสนุนการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

0.48

80
70
60
50
40
30
20
10
0

0.50

สร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา
ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

70.13

รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

0.45

ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย

1.98

บริหารจัดการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

25.96

เพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ

0.44

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามแผนงานและผลผลิต

1.98
0.45
0.44
25.96
100.00
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งบกองทุนส�าหรับพัฒนางานด้านต่างๆ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิ ท ยาลั ย มี ง บกองทุ น สำ า หรั บ พั ฒ นางานด้ า นต่ า งๆ จำ า นวน 5 กองทุ น
งบประมาณรวม 93,282,800 บาท ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ ดังนี้
จำานวนงบประมาณกองทุนสำาหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จำาแนกตามประเภทกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทกองทุน
กองทุนสำารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย
กองทุนพัฒนานักศึกษา
กองทุนหมุนเวียน
รวม

จ�านวน
29,342,400
29,697,400
17,119,000
14,189,800
2,934,200
93,282,800

กองทุนสำารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

31.45

ร้อยละ

กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย

กองทุนพัฒนาบุคลากร

31.84

18.35

กองทุนพัฒนานักศึกษา

31.45
31.84
18.35
15.21
3.15
100.00

กองทุนหมุนเวียน

3.15

15.21

35
30
25
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณกองทุนส�าหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จ�าแนกตามประเภทกองทุน
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บุคลากร
ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบุคลากร จำานวนทั้งสิ้น 987 คน ประกอบด้วยบุคลากร
สายวิชาการ 411 คน สายบริหาร 13 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 563 คน โดยจำาแนกได้ดังนี้
1. จำานวนบุคลากร จำาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
1.
2.
3.
4.

สายงาน
บริหาร

วิชาการ

ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำา
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
ข้าราชการพลเรือน

88

5

323
411

8
13

พนักงานราชการ

10.03

ลูกจ้างประจำา

1.93

3.14

รวม

สนับสนุนวิชาการ
6
19
31
507
563

ร้อยละ

99
19
31
838
987

10.03
1.93
3.14
84.90
100.00

พนักงานมหาวิทยาลัย

84.90

100
80
60
40
20
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

2. จำานวนบุคลากร จำาแนกตามสายงาน
สายงาน
1. สายวิชาการ
2. สายผูบ้ ริหาร
3. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม

คุณวุฒิการศึกษา
ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
45
280
8
161
338
64
161
383
352
สายวิชาการ

41.64

สายผู้บริหาร

1.32

ปริญญาเอก
86
5

สายสนับสนุนวิชาการ

60
50
40
30
20
10
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามสายงาน

57.04

91

รวม

ร้อยละ

411
13
563
987

41.64
1.32
57.04
100.00
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3. จำานวนบุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ
ตำาแหน่งทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

7
30
243
280

1
44
45
ศาสตราจารย์

0.24

รองศาสตราจารย์

ปริญญาเอก
1
6
24
55
86

ผู้ช่ายศาสตราจารย์

3.16

รวม
1
13
55
342
411

ร้อยละ
0.24
3.16
13.39
83.21
100.00

อาจารย์

13.39

83.21

100
80
60
40
20
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

4. จำานวนบุคลากรชาวต่างชาติ จำาแนกตามสายงาน
สายงาน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

1. สายวิชาการ
2. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม

5
2
7
สายวิชาการ

83.33

4

ปริญญาเอก
1

4

1

สายสนับสนุนวิชาการ

16.67

100
80
60
40
20
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนบุคลากรชาวต่างชาติ จ�าแนกตามสายงาน

รวม
10
2
12

ร้อยละ
83.33
16.67
100.00
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ผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
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การผลิตบัณฑิต
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การรับนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มรับนักศึกษาในระบบใหม่
คือ การรับตรง 100% โดยให้ความสำาคัญกับผลผลิต
มากกว่าปัจจัยป้อนเข้าซึ่งสะท้อนถึงการไม่ปฏิเสธ ไม่กีดกัน
ไม่สร้างกำาแพงขวางกั้น แต่เปิดรับด้วยความเชื่อว่าทุกคนประสบ
ความสำาเร็จได้ โดยที่ผลผลิตทางด้านวิชาการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. และเป้าหมายของคณะ ของมหาวิทยาลัย ส่วนผลผลิต
ทางด้านวิชาชีพต้องเพิ่มการบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่ทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา
และทุกโปรแกรมวิชาผ่านการรับรอง โดยการรับแบ่งระบบการรับนักศึกษาออกเป็น
5 ประเภท
1. การรับสมัครในกลุ่มสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก
2. การรับสมัครในกลุ่มสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก
3. การรับสมัครในกลุ่มสาขาวิชาที่มีการสอบเพื่อวัดระดับ
4. การรั บ สมั ค รโดยการให้ โ ควต้ า กั บ โรงเรี ย นใน
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
5. การรั บ สมั ค รโดยการรั บ ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
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หลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 110 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี 87 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 5 หลักสูตร จำาแนกได้ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5
(ค.บ.5

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

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.

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
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

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

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

วท.ม.

การสอนวิทยาศาสตร์

3. คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
นศ.บ.
นศ.บ.
นศ.บ.
นศ.บ.
ศศ.บ.

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

บธ.ม.
นศ.ม.

การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการตลาด)
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4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

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
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

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

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

ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
แพทย์แผนไทยบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

พท.บ.

การแพทย์แผนไทย

พท.ม.

การแพทย์แผนไทย

พท.ด.

การแพทย์แผนไทย
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7. วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

การจราจรทางอากาศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
การจัดการท่าอากาศยาน

วท.ม.

การจัดการโครงการ

ปร.ด.

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(นานาชาติ)

8. สำานักวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

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

สาขาวิชา

ศศ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

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

ศศ.ม.
ศศ.ม.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปร.ด.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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9. สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

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)

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

วท.บ.
วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วท.ม.

สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม

11. สำานักวิชาบัญชี
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

บธ.บ.
บช.บ.

การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี
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12. สำานักวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การบริหารโรงแรม

13. สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

รป.บ.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

14. สำานักวิชากฎหมาย
ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

น.บ.

สาขาวิชา

นิติศาสตร์
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นักศึกษา
จ�านวนนักศึกษาใหม่

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาใหม่ จำานวนทั้งสิ้น 6,878 คน โดยจำาแนกได้ดังนี้

1. จำานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จ�านวนนักศึกษา

1. ปริญญาตรี

ร้อยละ
6,616

96.19

81

1.18

3. ปริญญาโท

164

2.38

4. ปริญญาเอก

17

0.25

6,878

100.00

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม
ปริญญาตรี

96.19

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

1.18

ปริญญาโท

2.38

ปริญญาเอก

100
80
60
40
20
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ จ�าแนกตามระดับการศึกษา

0.25
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2. จำานวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
รวม

จ�านวนนักศึกษา
920
1,679
903
244
689
108
1,176
167
166
91
473
6,616

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

10.41
นิติศาสตรบัณฑิต 3.69
วิทยาศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

13.65

ร้อยละ
13.91
25.38
13.65
3.69
10.41
1.63
17.77
2.52
2.51
1.38
7.15
100.00

1.63
17.77
นิเทศศาสตรบัณฑิต 2.52

บริหารธุรกิจบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2.51

1.38
บัญชีบัณฑิต 7.15

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

25.38
ครุศาสตรบัณฑิต 13.91
ศิลปศาสตรบัณฑิต
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แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา
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3. จำานวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)
บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
รวม

จ�านวนนักศึกษา

ร้อยละ
81
79
31
12
23
2
17
7
10
262

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

30.15

11.83

4.58

30.92
30.15
11.83
4.58
8.78
0.76
6.49
2.67
3.82
100.00

8.78
0.76
บัญชีมหาบัณฑิต 6.49

แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2.67

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

30.92
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แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

3.82
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4. จำานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ สำานักวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาบัญชี
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำานักวิชากฎหมาย
รวม

0.57
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 1.60
คณะมนุษยศาสตร์ 12.49
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.16
วิทยาลัยนานาชาติ

จ�านวนนักศึกษา

ร้อยละ
1,091
184
1,202
355
859
110
39
572
490
285
375
169
903
244
6,878

15.86
2.68
17.48
5.16
12.49
1.60
0.57
8.32
7.12
4.14
5.45
2.46
13.13
3.54
100.00

8.32
สำานักวิชาบัญชี 7.12

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

สำานักวิชาการท่องเที่ยว

4.14

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

17.48

คณะวิทยาการจัดการ

5.45

2.46
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 13.13
สำานักวิชากฎหมาย 3.54

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.68
คณะครุศาสตร์ 15.86

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20
15
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0

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ จ�าแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา
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จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาทั้งหมด จำานวนทั้งสิ้น 20,884 คน โดยจำาแนก
ได้ดังนี้
1. จำานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1.
2.
3.
4.

จ�านวนนักศึกษา
19,895
195
693
101
20,884

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ปริญญาตรี

95.26

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

0.93

ปริญญาโท

3.32

ร้อยละ
95.26
0.93
3.32
0.49
100.00

ปริญญาเอก

0.49

100
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แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด จ�าแนกตามระดับการศึกษา
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2. จำานวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
รวม

จ�านวนนักศึกษา
4,634
4,384
2,456
623
2,193
445
2,991
375
503
279
1,012
19,895

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

11.02
นิติศาสตรบัณฑิต 3.13
วิทยาศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

12.34

ร้อยละ
23.29
22.04
12.34
3.13
11.02
2.24
15.03
1.88
2.53
1.40
5.10
100.00

2.24

15.03
นิเทศศาสตรบัณฑิต 1.88

บริหารธุรกิจบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

22.04
ครุศาสตรบัณฑิต 23.29
ศิลปศาสตรบัณฑิต
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แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

2.53

1.40
บัญชีบัณฑิต 5.10

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
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3. จำานวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)
บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (พท.ด.)
รวม

จ�านวนนักศึกษา
195
349
4
124
55
79
38
27
17
55
43
3
989

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

35.29

12.54

0.40

ร้อยละ

5.56

7.99

19.72
35.29
0.40
12.54
5.56
7.99
3.84
2.73
1.72
5.56
4.35
0.30
100.00

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

3.84

แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

2.73

บัญชีมหาบัณฑิต

1.72

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

5.56

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

19.72

4.35

แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

40
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แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับบัณฑิตศึกษา จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

0.30
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4. จำานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ สำานักวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาบัญชี
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำานักวิชากฎหมาย
รวม

0.54
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2.27
คณะมนุษยศาสตร์ 10.03
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.49
วิทยาลัยนานาชาติ

13.89
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.04
คณะครุศาสตร์ 25.15
คณะวิทยาการจัดการ

จ�านวนนักศึกษา
5,253
634
2,901
938
2,095
475
112
1,890
1,212
664
1,112
481
2,494
623
20,884

ร้อยละ
25.15
3.04
13.89
4.49
10.03
2.27
0.54
9.06
5.80
3.18
5.33
2.30
11.94
2.98
100.00

9.06
สำานักวิชาบัญชี 5.80

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

สำานักวิชาการท่องเที่ยว

3.18

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.30
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 11.94
สำานักวิชากฎหมาย 2.98

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30
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แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด จ�าแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา

5.33
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จ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมด จำานวนทั้งสิ้น 340 คน
โดยจำาแนกได้ดังนี้
1. จำานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1.
2.
3.
4.

จ�านวนนักศึกษา

วุฒิบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ร้อยละ
68
239
32
1
340

รวม
ปริญญาตรี

วุฒิบัตร

20.00

70.29

ปริญญาโท

20.00
70.29
9.41
0.30
100.00

ปริญญาเอก

9.41

0.30
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แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�าแนกตามระดับการศึกษา

2. จำานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2557 จำาแนกคณะ/ วิทยาลัย/ สำานักวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
รวม

จ�านวนนักศึกษา
1
22
283
16
1
17
340

คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์

0.29

6.47

ร้อยละ

วิทยาลัยนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์

83.24

4.71

0.29
6.47
83.24
4.71
0.29
5.00
100.00
สำานักวิชาการท่องเที่ยว

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

0.29
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0

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�าแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา

5.00
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3. จำานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามประเทศ
ประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จ�านวนนักศึกษา

China
Myanmar
Lao
Cambodia
Singapore
Taiwan

311
5
15
7
1
1
340

รวม

China

91.47

ร้อยละ

Myanmar

Cambodia

1.47

2.07

Lao

4.41

Taiwan
Singapore

0.29

100
80
60
40
20
0

91.47
1.47
4.41
2.07
0.29
0.29
100.00

แผนภูมิแสดงจ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ�าแนกตามประเทศ

0.29
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ผู้ส�าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปีการศึกษา 2556 จำานวนทั้งสิ้น 3,789 คน โดยจำาแนก
ได้ดังนี้
1. จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1.
2.
3.
4.

จ�านวนนักศึกษา
3,296
88
382
23
3,789

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ปริญญาตรี

86.99

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

2.32

ปริญญาโท

10.08

ร้อยละ
86.99
2.32
10.08
0.61
100.00
ปริญญาเอก

0.61

100
80
60
40
20
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามระดับการศึกษา
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2. จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
รวม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

12.74

4.64

จ�านวนนักศึกษา

ร้อยละ

555
533
420
153
443
109
964
34
83
2
3,296

13.44

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

16.84
16.17
12.74
4.64
13.44
3.31
29.25
1.03
2.52
0.06
100.00

3.31

บริหารธุรกิจบัณฑิต

29.25

นิเทศศาสตรบัณฑิต

16.17

16.84

1.03

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2.52

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

30
25
20
15
10
5
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

0.06
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3. จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
รวม

จ�านวนนักศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

33.27

11.16

17.85
33.27
11.16
8.32
10.34
13.79
0.41
0.81
0.20
3.85
100.00

88
164
55
41
51
68
2
4
1
19
493

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ร้อยละ

8.32

10.34

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

13.79

แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

0.81

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

17.85

0.20

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

35
30
25
20
15
10
5
0

0.41

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

3.85
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4. จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำาแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ สำานักวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาบัญชี
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำานักวิชากฎหมาย
รวม

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
คณะมนุษยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17.47
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.11
คณะครุศาสตร์ 21.69
คณะวิทยาการจัดการ

8.23

3.56

2.93

จ�านวนนักศึกษา

ร้อยละ

822
80
662
135
312
111
211
254
93
313
189
454
153
3,789

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

5.57

สำานักวิชาบัญชี

6.70

21.69
2.11
17.47
3.56
8.23
2.93
5.57
6.70
2.46
8.26
5.00
11.98
4.04
100.00

สำานักวิชาการท่องเที่ยว

8.26
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5.00
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 11.98
สำานักวิชากฎหมาย 4.04

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

25
20
15
10
5
0

2.46

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามคณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา
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การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เชียงราย มีหลักสูตรปรับปรุง จำานวน 13 หลักสูตร และ เทคโนโลยีไฟฟ้า
หลักสูตรใหม่ จำานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
11. หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยมหาบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรปรับปรุง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
1. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
12. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
2. หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร์
13. หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาหมวดวิชาชีพครู
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
5. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า นักบินพาณิชย์ตรี
เทคโนโลยีก่อสร้าง
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
วิศวกรรมโลจิสติกส์
3. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
7. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ภาษาเกาหลี
การจัดการโลจิสติกส์
4. หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
8. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
บริหารธุรกิจ
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มี ห ้ อ งเรี ย นที่ ร องรั บ
การเรียนการสอน ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาดเล็ก 35-65 ที่นั่ง
ห้องเรียนขนาดกลาง 70-120 ที่นั่ง และห้องเรียนขนาดใหญ่
140-200 ที่นั่ง โดยทุกห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน
มีอุปกรณ์โสตทัศน์ที่ครบครัน เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เครื่ อ งฉายภาพทึ บ แสง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งฉายภาพ
ข้ามศรีษะ เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน เป็นต้น รวมทั้งมี
ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองและฝึกปฏิบัติจริง
ในการเรี ย นการสอน เช่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการ
อาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย ห้องปฏิบัติการ
นวดแผนไทย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเวชกรรมไทย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ผดุงครรภ์ไทย ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสำ า หรั บ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
แก่ ห น่ ว ยงานภายนอก เช่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ท ดสอบ
ด้านวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร นำ้า และผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเครือข่ายของวิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านฯ เป็นต้น
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ทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำาเนินการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และประชาชนภายนอกในหลายรู ป แบบ เช่ น
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ เครื่องคอมพิวเตอร์
สำาหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ สำาหรับบริการอินเทอร์เน็ต
โดยมีรายละเอียดทรัพยากรสารเทศที่ให้บริการดังนี้
1. หนังสือ
ภาษาไทย
จำานวน 126,059 เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
จำานวน 22,219 เล่ม
2. วารสาร
ภาษาไทย
จำานวน
507 รายชื่อ
ภาษาต่างประเทศ
จำานวน
44 รายชื่อ
3. หนังสือพิมพ์
ภาษาไทย
จำานวน
26 รายชื่อ
ภาษาต่างประเทศ
จำานวน
5 รายชื่อ
4. สื่อโสตทัศนวัสดุ
จำานวน 10,489 รายการ
5. ฐานข้อมูลออนไลน์
จำานวน
2 ฐานข้อมูล
6. เครื่องคอมพิวเตอร์
สำาหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จำานวน
13 เครื่อง
สำาหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
จำานวน
3 เครื่อง
จุดให้บริการ Wireless
จำานวน
19 จุด

จ�านวนผู้เข้ารับบริการห้องสมุด
จำานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
การยืมหนังสือ
การยืมโสตทัศนวัสดุ

จำานวน
จำานวน
จำานวน

35,086 คน/ปี
48,921 เล่ม/ปี
3,053 รายการ/ปี

55

56

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2556
จากจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 จำานวน 3,296 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต จำานวน 2,890 คน มีจำานวนผู้สำาเร็จการศึกษามีงานทำาหลังสำาเร็จการศึกษา จำานวน
2,399 คน คิดเป็นร้อยละ 83.01 โดยมีผลการสำารวจ จำาแนกตาม คณะ/ วิทยาลัย/ สำานักวิชา ดังนี้
คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาบัญชี
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำานักวิชากฎหมาย
รวม

88.37
คณะมนุษยศาสตร์ 99.60

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

72.63
คณะวิทยาการจัดการ 82.29
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88.06
คณะครุศาสตร์ 90.98
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถาม
499
67
559
95
248
86
110
232
80
258
163
395
98
2,890

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มี
งานท�าหลังส�าเร็จการศึกษา
454
59
460
69
247
76
98
194
58
245
133
238
68
2,399

สำานักวิชาสังคมศาสตร์

89.09

สำานักวิชาบัญชี

83.62

สำานักวิชาการท่องเที่ยว

ร้อยละ
90.98
88.06
82.29
72.63
99.60
88.37
89.09
83.62
72.50
94.96
81.60
60.25
69.39
83.01

72.50

94.96
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 81.60
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ 60.25
สำานักวิชากฎหมาย 69.39

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

100
80
60
40
20
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนการมีงานท�าของผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตาม คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านักวิชา
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ผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายชื่อผลงานของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุลผู้สำาเร็จการศึกษา

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด

1. กลยุทธ์การธำารงรักษาบุคลากรของสถานศึกษา
เอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

นายจิรัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ คณะครุศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ตุลาคม 2556-มกราคม 2557

2. กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก ภายใต้ข้อจำากัด
ในการพัฒนาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นางสาวจีระวัฒน์ ญาณโสภณ

วารสารการวิจัย “กาสะลองคำา” คณะครุศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

3. การพัฒนารูปแบบกระบวนการถ่ายทอด
พันตำารวจโทอรรณพ กาวิกุล
ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดสำาหรับเยาวชน
ของตำารวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ตำารวจภูธร
ภาค 5

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557

4. การพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดพะเยา

ร้อยโทเทพพนม ข่มอาวุธ

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ คณะครุศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557

5. แนวทางการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

นางสาวกฤษติกา อินสาม

วารสารบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

6. แนวทางพัฒนาความมีวินัยของข้าราชการครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3

นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

7. การพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางกัลยา จ้าวประยูร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

8. แนวทางการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ นายภุชงค์ พรมการ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

9. การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

นายวรพล จ้าวประยูร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

10. แนวทางการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

นางณิชากร เต้าประจิม

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

11. การบริหารห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย

นางเกศริน กลิ่นหนู

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

12. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ปงรัชดาภิเษก อำาเภอปง จังหวัดพะเยา
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36

นางสาวพรพิมล คำาเมืองสา

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

13. การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36

นายปรีชา คำาแสน

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์
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รายงานประจำาปี 2557
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ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุลผู้สำาเร็จการศึกษา

14. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นายสยามรัตน์ สุขสำาราญ

15. การบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นายยงยุทธ สิงตะนะ

16. การดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ในอำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
17. การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

นายอดุลย์เดช กรงทอง

18. การประเมินหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
19. การวิเคราะห์ปัจจัย จำาแนกการประกอบอาชีพที่
ตรงสาขาและไม่ตรงสาขาของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
20. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เขตอำาเภอเมือง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
21. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
22. การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพครูของนักศึกษา
ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23. การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิด เชิงประยุกต์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในจังหวัดเชียงราย
24. การวิเคราะห์ปัจจัย จำาแนกความสามารถ
ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3
25. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเชิงจำานวนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่
26. การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
27. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ด้านความพอเพียงแห่งตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา

นางนิตยา วานิชพิพัฒน์

นางสาวอภิญญา รู้ธรรม

นางสาวอรพิน คำาวิลัย
นางอภิษฎา จันต๊ะวงค์

นางลำาพันธ์ ราษี
นางกาญจนา ยะใจมั่น
นางสาวสุกัญญา วงค์ชัย

นางสาวแววดาว เขื่อนใจ

นางสาวพัชรีย์ เทพจันทร์
นางสาวรุ่งพร จิตมโนวรรณ์

นางรุ่งนภา นักกล้า

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด
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ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุลผู้สำาเร็จการศึกษา

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด

28. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสร้างผัง
กราฟิกในรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
การอาชีพสอง

นางวิไลวรรณ ร่องพืช

วารสารบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

29. ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก การลบ
การคูณ และการหารเศษส่วน โดยวิธีสอนแบบอุปนัย

นางจรรยา วงศ์วิทย์

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

30. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียน
คณิตสาสตร์ โดยใช้ทักษะการคิดแบบฮิวริสติกส์
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางกัลยา ปัญญาวัฒน์ธนกุล

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

31. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
การอาชีพสอง โดยใช้สถานการณ์จำาลอง

นางสาวอมรพรรณ เทพทอง

วารสารบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

32. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 5W1H
โดยใช้ชุดหนังสือส่งเสริมการอ่านวิถีชีวิตชนเผ่า
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาไทย สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเกสมณี สีโม

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

33. การจัดประสบการณ์ทักษะชีวิตในบ้าน
ตามแนวคิดของ Harrow เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
และความสามารถในการประกอบอาหารของ
นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางอ่อนแก้ว จรัสดำารงค์วัฒน์

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

34. การประเมินหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางสาวรจนา กิติมา

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

35. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชุติณัชชา ไชยโย

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะครุศาสตร์

36. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีสอนแบบ
OK5R ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

37. การเปรียบเทียบทักษะการอ่าน การเขียน
ระหว่างการจัดประสบการณ์เกมส์การศึกษา
ด้วยวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่กับวิธีการสอน
แบบปกติของเด็กปฐมวัย

นางสาวศศิชา อนันทะสา

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

38. การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้
รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

นางนววรรณ พวงลำาใย

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

39. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา และสร้างความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

นางนันท์นภัส แกล้วกล้า

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

40. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
โครงงาน เรื่องขนมไทย เพื่อพัฒนาทักษะ
การทำางานร่วมกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนมานิตวิทยา

นางสาวจุรีรัตน์ เมืองสิงห์

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

59

60

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุลผู้สำาเร็จการศึกษา

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด

41. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค K-W-D-L
เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านห้วยกั้ง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
42. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
43. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
44. ผลการใช้หนังสือการอ่านเพิ่มเติมสำาหรับการอ่าน
จับใจความ โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ CIRC
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45. ปัจจัยจำาแนกการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

นางสาวพันธ์ทิพย์ ใจกล้า

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

Mr. Khammouan Sitpasueth

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

นางสาวนงลักษณ์ ชาวแพะ

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

นางสาวยศวดี สุทธหลวง

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะครุศาสตร์

นางสาวนิโลบล สุวัน

คณะครุศาสตร์

46. การสร้างแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับ
ความสามารถของผู้สอบบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เรื่อง จำานวนและการดำาเนินการวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
47. ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการตรงต่อเวลาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา
48. ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย
49. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

วารสารบัณฑิตศึกษา
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วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

นางรำาไพ ร่องสุวรรณ

นางสาววรางค์จนา เนตรธิยา

นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณ

นางโสภา ใจคำา
50. การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
อัตลักษณ์แห่งตนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
51. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
นางกัลยา ตรีทิพยนันท์
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมส์การศึกษา
ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นางสาวขวัญชนก ทองจิตร์
52. การเสริมทักษะการเขียนสะกดคำาพื้นฐาน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะด้วยการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนตำาบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อำาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

ANNUAL REPORT 2014
CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุลผู้สำาเร็จการศึกษา

53. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ นางสาวแขนภา อำาขำา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระหว่าง การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
54. การจัดประสบการณ์โดยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ นางสาวปูริดา อิน่ แก้ว
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนมานิตวิทยา
55. การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
STAD เพื่อพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

นางสาวพันธิภา พิมพ์โอชา

56. การใช้รูปแบบการสอนด้วยบทบาทสมมติเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวรมณ คำามา

57. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การเลี้ยงกบ

นายสมอาจ ฟูน้อย

58. งานวิจัยเรื่อง ผลของนำ้าส้มควันไม้ต่อเปอร์เซ็นต์
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวบางสายพันธุ์

นายสุทธิพงษ์ ใจแก้ว

59. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานสำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต โดยใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง การเคลือบข้าวขาว
60. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก โดยใช้
ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การสร้างกระดาษ
วัดพีเอชจากกะหลำ่าปีแดง
61. A Comparison of Preposition Usage Between
Chinese and Thai Language and the Application
of Error Analysis to Investigate the Use of
Chinese Preposition by Thai Students
62. The Error Analysis On Chinese Action
Complete Tense State of Thai Student

นางณรัชยา ใจหล้า

63. A Comparison of Modiiers Between
Chinese and Thai : The Error Analysis of
Thai Students Using Chinese Modiiers
64. การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะ การอ่าน
จับใจความสำาคัญแบบคิดวิเคราะห์จากบทอ่าน
สำาหรับนักเรียนชนเผ่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
65. การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นางธิดา จินะศรี

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด
วารสารบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557
รายงานการประชุมวิชาการ
(Proceedings)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“The Wisdom for Social
Development”
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเทคโนโลยี

นางสาวอรวรรณ เอกอัครพรพล วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะมนุษยศาสตร์

Mr. Che Yi

คณะมนุษยศาสตร์

นายณรงค์ชัย ปกรณ์กิจโชติ
นางสาวภูษณิศา สอนสุกอง
นางกิ่งแก้ว จัตุรัส

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556
วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557
วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556
วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

61

62

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อผลงาน
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66. การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคนิค
นางสาวบานอุบล บำารุงชาติ
ของ Fry เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านมาตราตัวสะกด
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านราษฎร์ภักดี สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วารสารบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

67. การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ นางผุสรัตน์ อภิชัย
ด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ สำาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะมนุษยศาสตร์

68. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โดยการใช้เทคนิคการตั้งคำาถาม
ตามทฤษฎีของบลูม

นางสาวลำาดวน วงศ์ภักดิ์

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-เมษายน 2557

คณะมนุษยศาสตร์

69. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TAI

นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์

วารสารบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

70. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำามาตรา
ตัวสะกด โดยใช้กระบวนการทางภาษาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านห้วยหญ้าไซ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางอุไรรัตน์ ทะลา

วารสารบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

71. Thai-English Translation Strategies Used
in Muang Boran Journal : Focusing on
Cultural Content Analysis

นางสาวมยุรี พวงอาภัย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557

คณะมนุษยศาสตร์

72. The Maintenance of Akha Ethnic
Adolescence Identity : A Case Study at
Pasangnangeon Village, Mae Fahluang
District, Chiangrai Province

นายวีระยุทธ ใจสุราช

วารสารการวิจัยกาสะลองคำา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557

คณะมนุษยศาสตร์

73. An Analysis of Tai Yong Folk Literature
at Janjiwa Municipality Maechan Chiangrai
Province

นางสาวสาวิตรี นุกาศ

วารสารการวิจัยกาสะลองคำา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

คณะมนุษยศาสตร์

74. Pattern Analysis of Khub Lue Folk Songs

นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนมูล

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะมนุษยศาสตร์

75. Analysis of Communication Strategies Used
by Chinese Teachers and Thai Students :
A Case study at Chiangrai Provincial
Administrative Organization School

Mr. Li Bin

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะมนุษยศาสตร์

76. An Analysis of Factors Affecting the
Choice of Oral English Communication
Strategies A Case Study of First year
Non English Majors in Puer College

Miss Li Ruiyu

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะมนุษยศาสตร์

77. An Analysis of Jokes Written in English
World magazine

นางสาวกัลยา แต่งตั้ง

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12
กันยายน-ธันวาคม 2556

คณะมนุษยศาสตร์

78. An Analysis of Code-switcing on Facebook

นางสาวณฤติยา เพ็งศรี

วารสารการวิจัยกาสะลองคำา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557

คณะมนุษยศาสตร์
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79. ปัญหาในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดย่อมในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายชัยอังคาร มะโนจิต

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

80. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกรณีศึกษา
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำาบลแม่คำา
อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นางทัศนีย์ เสถียร

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

81. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน
ของผู้ส่งออกอำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Miss Du Yuyan

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

82. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ด.ต.อดิศร แก้วปันมา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

83. การสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้า
ของธุรกิจโอเอซิสสปา สาขาเชียงใหม่

นางสาวนวินดา หลวงแบน

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

84. ความคิดเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำาเภอเชียงแสน

นายถาวร วงค์ปินตา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

85. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
ร้านกาแฟสดรูปแบบแฟรนไชส์ในเขตเทศบาล
นครเชียงราย

นางสาวปวิชญา อริยะ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

86. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ นางสาวนงค์คราญ เผ่าต๊ะใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของผู้รับเหมา
ก่อสร้างในอำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

87. ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

นายจำารัส แสนติ๊บคำา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

88. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นางบี แจ้ป้อม

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

89. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
กวาวเครือขาวของกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงาน
ในบริษัท เฮลท์เฮิร์บ โปรดักส์ จำากัด

นายอานนท์ ปินตาวงค์

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

90. การรับรู้ภาวะผู้นำากับขวัญกำาลังใจ ในภาวะการ
ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ของพนักงานเทศบาลตำาบล
ในเขตอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

91. ศึกษาผลกระทบของที่พักแรม ต่อนโยบาย
การปรับเพิ่มค่าแรง 300 บาท ในจังหวัดเชียงราย

นางสาวศิวพร พลอยเพ็ชร

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

92. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย
ของผู้บริโภค ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นางเอรวัล มณีพรหม

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

93. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณ
นำ้าตกตาดกวางซี เมืองหลวงพระบาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Miss Sonemany Sisomkham ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

94. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Miss Yang Jingxue

คณะวิทยาการจัดการ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุลผู้สำาเร็จการศึกษา

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด

95. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทบำารุงผิวพรรณของกลุ่มวัยรุ่น
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

นายจีรวิทย์ วันชัย

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

96. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตัวแทนจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์นูไลฟ์ ในอำาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

นางจิธาทิพย์ กุนะ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

97. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบลในเขตอำาเภอเชียงคำา
จังหวัดพะเยา

นางสาวนวพร มุตมัง

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

98. ประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำาบลทุ่งกล้วย
ในทัศนะของประชาคม ตำาบลทุ่งกล้วย
อำาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นางนิลาวัลย์ ใจชุ่ม

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

99. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นางกัญจนพร พลอาภา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

100. ความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดพะเยาต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

นางรุ่งทิพย์ เด่นแก้ว

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

101. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว
บ้านสันนา ตำาบลแม่คำา อำาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

นางสาววราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

102. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลตำาบลท่าสาย ตำาบลท่าสาย
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นางกนกศรี ศิริคำาปา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

103. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสายรักษ์ สุตะวงค์

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

104. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาล
กับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตำาบลแม่ยาว อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นางธาราพรรณ ม่วงวงษ์

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ

105. การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ด้วยการนวดไทยบำาบัด

นางสาวจันทวงศ์ แซ่ว้าง

KM Research CRRU.

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านฯ

106. การศึกษาองค์ความรู้สมุนไพรที่ใช้
ทั้งในตำารับยาไทยและตำารับยาจีน

นางสาวชฎาพร แซ่ม้า

KM Research CRRU.

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านฯ

107. การบริหารสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์
ในอำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายวิสัยทัศน์ วิเศษชุมพล

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
มิถุนายน-กันยายน 2556

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

108. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
นายเฉลิมชัย คำาแสน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจสิบสองปันนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
มิถุนายน-กันยายน 2556

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

109. สตรีไทยมุสลิมภาคเหนือตอนบนกับบทบาท
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
มิถุนายน-กันยายน 2556

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

นางโซเฟีย ไทยอนันต์
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ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุลผู้สำาเร็จการศึกษา

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงานที่สังกัด

110. การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากร
ทางการศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย

นายกิตติภณ สุพรรณกลาง

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำานักวิชา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
สังคมศาสตร์
ตุลาคม 2556-มกราคม 2557

111. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว :
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

นายสมเดช มุงเมือง

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำานักวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557

112. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ก)
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

นางสาวกรองแก้ว จันทร์แก้ว

วารสารการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
(ฐานข้อมูล TCI)
กันยายน-ธันวาคม 2556

สำานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

113. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา
ตำาบลนางแล อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นางสาวหัทญา ชัยชมภู

ประชุมสังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ครั้งที่ 10 มกราคม 2557

สำานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

114. การศึกษาพฤติกรรมและเจตคติ
ในการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

นางสาวปุณยนุช สุดจ่าชารี

ประชุมวิชาการระดับชาติ
บูรณาการ องค์ความรู้
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557

สำานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

115. ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลแม่จัน
อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายฐกฤต ไชยศรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ
บูรณาการ องค์ความรู้
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557

สำานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ
รายชื่อหน่วยงาน/ องค์กรที่มีความร่วมมือในประเทศ ประจำาปี 2557
หน่วยงานและองค์กร

หัวข้อความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

5 มกราคม 2557

คณะครุศาสตร์

2. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นภาคีเครือข่าย
5 มกราคม 2557
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และ
ด้านกิจการนักศึกษาสำาหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

5. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่าย
พัฒนาการศึกษา

คณะครุศาสตร์

6. สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ
8 สถาบัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการสร้าง
23 มกราคม 2557 คณะครุศาสตร์
เครือข่ายสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ระหว่างสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคเหนือ 8 สถาบัน

7. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคเหนือ 8 สถาบัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการสร้างเครือข่าย
กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์

23 มกราคม 2557 คณะครุศาสตร์

8. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9. วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
12. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

31 มกราคม 2557 คณะครุศาสตร์

13. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา

11 กุมภาพันธ์
2557

14. เทศบาลตำาบลแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

โครงการความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
การเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษา

14 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร์

15. มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
และงานประกันคุณภาพ

5 มีนาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

14 มีนาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การผลิตแพทย์แผนไทยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

30 พฤศจิกายน
2556

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

7 มกราคม 2557

คณะครุศาสตร์
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หน่วยงานและองค์กร

หัวข้อความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

23. องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าตอน
พระอารามหลวง อำาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่

เปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อให้บริการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แก่พระภิกษุสงฆ์ และฆารวาส
ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง ณ สวนธรรมโกศล
อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

24. วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

จัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยเฉพาะทาง
และผลิตพระแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลรักษาพระภิกษุ
สงฆ์ที่อาพาธ โดยการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ที่สูงวัย

พ.ศ. 2557

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

25. สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (BEDO)

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำาทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น สมุนไพรมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

22 พฤษภาคม
2557

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

26. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งในระยะประคับประคองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย

มิถุนายน 2557

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

27. วิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม

การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

22 มกราคม 2557 วิทยาลัยนานาชาติ

28. บริษัทแคมโบเดียแอร์แทรฟฟิค
เซอร์วิส จำากัด

การพัฒนาบุคลากรด้านการจราจรทางอากาศ

19-20 สิงหาคม
2557

วิทยาลัยนานาชาติ

29. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

20 พฤศจิกายน
2556

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

30. คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

5 มีนาคม 2557

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

31. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ด้านวิชาการ การวิจัย และการผลิตบัณฑิตร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา

26 เมษายน 2557 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

32. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ
แก่สังคม

16 พฤษภาคม
2557

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

33. เทศบาลตำาบลป่าอ้อดอนชัย
34. เทศบาลตำาบลป่าก่อดำา

เครือข่ายความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาวะด้านที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม ของผู้สูงอายุในชุมชน

19 พฤษภาคม
2557

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

35. เครือข่ายบ้านมั่นคง เมืองเชียงราย

เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

15 สิงหาคม 2557 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

36. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงรายเขต 3 จังหวัดเชียงราย

พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย
2557
ของนักเรียนบนพื้นที่สูงกลุ่มโรงเรียน
ในเขตความรับผิดชอบ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย เพื่อสนองพระราชดำาริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะมนุษยศาสตร์

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกันคุณภาพการศึกษา

1 เมษายน 2557

สำานักวิชากฎหมาย

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกันคุณภาพการศึกษา

4 เมษายน 2557

สำานักวิชากฎหมาย

39. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา เครือข่ายนักศึกษาเพื่อความร่วมมือการให้บริการสังคม
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

31 พฤษภาคม
2557

สำานักวิชา
บริหารรัฐกิจ

40. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตำาบลแม่ยาว
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

31 กรกฎาคม
2557

สำานักวิชา
บริหารรัฐกิจ

2 ตุลาคม 2556

สำานักวิชา
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน

41. สำานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย บันทึกตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านงานวิชาการและงานวิจัย

67
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานและองค์กร

หัวข้อความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

42. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บันทึกตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายพัฒนางาน
เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา

11 มีนาคม 2557

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคเหนือ 8 แห่ง

13 สิงหาคม 2556 คณะวิทยาการ
จัดการ

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
58. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

การจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ

20 มิถุนายน
2557

คณะวิทยาการ
จัดการ

59. บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำากัด
60. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำากัด

ความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการรับนักศึกษา 25 กันยายน
ฝึกงานและ/หรือโครงการสหกิจศึกษา
2557

คณะวิทยาการ
จัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

61. สภาวัฒนธรรมอำาเภอเชียงแสน
ความร่วมมือทางวิชาการด้านกิจกรรมเครือข่ายบริการ
62. วัดพระธาตุผาเงา
วิชาการแก่สังคม
63. กองทุนศิลปิน
(อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ)
64. เครือข่ายชาติพันธุ์เชียงราย
65. สมาคมปี่ซอล้านนาเชียงราย
(คุณนครินทร์ ใจธรรม)
66. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
67. เทศบาลตำาบลจันจว้า อำาเภอแม่จัน
68. เทศบาลตำาบลป่าสัก อำาเภอเชียงแสน
69. เทศบาลตำาบลศรีดอนมูล
อำาเภอเชียงแสน
70. เทศบาลตำาบลโยนก
อำาเภอเชียงแสน
71. เทศบาลตำาบลแม่เงิน
อำาเภอเชียงแสน
72. เทศบาลตำาบลบ้านแซว
อำาเภอเชียงแสน
73. เทศบาลตำาบลเวียงเชียงแสน
74. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย
75. เทศบาลตำาบลแม่ยาว
76. กลุ่มอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาล้านนา
77. เครือข่ายศิลปินล้านนา
(คุณศันสนีย์ อินสาร)
78. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
(พชภ.)
79. พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย
80. ศูนย์พัฒนาสังคม พื้นที่ 12
81. สำานักงานจังหวัดพะเยา
(กลุ่มยุทธศาสตร์ จังหวัดพะเยา)

31 มีนาคม 2557

คณะวิทยาการ
จัดการ

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

ANNUAL REPORT 2014
CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

หน่วยงานและองค์กร

หัวข้อความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

82. โรงเรียนบ้านป่าบง ตำาบลป่าตึง
ความร่วมมือทางวิชาการด้านกิจกรรมเครือข่ายบริการ
อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วิชาการแก่สังคม
83. โรงเรียนริมโขงวิทยา ตำาบลหาดบ้าย
อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
84. ร้านนันทวัน (ก๋องคำา)
85. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำานักงาน
ประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง

31 มีนาคม 2557

สำานักวิชา
สังคมศาสตร์

86. สำานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษี
อากร กรรมสรรพากร

หน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนา

16 กรกฎาคม 2557 สำานักวิชาบัญชี

87. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพงานด้านต่างๆ

25 กุมภาพันธ์ 2557 สำานักวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

88. กลุ่มเครือข่ายโรงแรม
ระหว่างประเทศ 15 โรงแรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

27 สิงหาคม 2557 สำานักวิชา
การท่องเที่ยว

89. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

25 มีนาคม 2557

ชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน

90. สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

4 เมษายน 2557

สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

91. สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
92. สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและประจำาชาติ
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

15 พฤษภาคม 2557 สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

93. สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และประจำาชาติ
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

11 กันยายน 2557 สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

94. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาเชียงราย

การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและประจำาชาติ
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

14 กันยายน 2557 สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

95. สำานักนโยบายและแผน
การอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.)

4 เมษายน 2557

96. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง
ภาคเหนือ

เครือข่ายการประกันคุณภาพด้านห้องสมุด
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำานวน 8 แห่ง

17 มกราคม 2555 สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

97. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เครือข่ายการประกันคุณภาพสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ

8 มีนาคม 2555

98. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning
(eDL-Square) ระยะที่ 2

8 พฤศจิกายน 2555 สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

21 เมษายน 2557 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

69

70

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานและองค์กร

หัวข้อความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

106. กล้วยกรอบแม่จำาเนียร
107. บ้านสมุนไพรคุณแม่
108. คลินกิ ลานนาแพทย์แผนไทย

การรับบริการบ่มเพาะวิสาหกิจ

31 พฤษภาคม 2556 ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์

109. สมาคมเสริมสร้างองค์กร สุขภาวะ
Happy Workplace ภาคเหนือ

การจัดทำาฐานข้อมูลเครือข่ายและงานวิจัย
21 ตุลาคม 2556
ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาวะ ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ

110. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8 พฤษภาคม 2557 สถาบันความหลาก
หลายทางชีวภาพฯ

111. สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ระบบ ISO/IEC 17025 และผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

8-9 กันยายน 2557 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

112. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สอบเทียบเครื่องทดสอบ

9 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

113. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย–ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

สอบเทียบเครื่องทดสอบ

23 ธันวาคม 2556 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

114. บริษัท มิราเคิลอินเตอร์ เนชั่นแนล
จำากัด กรุงเทพมหานคร

สอบเทียบเครื่องทดสอบ

2 เมษายน 2557

115. สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

สอบเทียบเครื่องทดสอบ และร่วมเปรียบเทียบ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ

7 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์

ศูนย์วิศวกรรมโยธา

116. บริษัท มิลคอน สตีล จำากัด จังหวัด ร่วมเปรียบเทียบห้องปฏิบัติการทดสอบ
ระยอง

18 สิงหาคม 2557 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

117. หจก.ดวงดีคอนกรีต จังหวัดลำาปาง

ปรับค่ามาตรฐานเครื่องมือดึงลวดชิ้นส่วน
แผ่นพื้นคอนกรีต

25 สิงหาคม 2557 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

118. หมู่บ้านสินธานี โครงการ 8

ทดสอบกำาลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างเสา
ในหมู่บ้าน

10 กันยายน 2557 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

119. โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพฐ. และ
บริษัท ช.การช่าง

ตรวจสอบการรับนำ้าหนักของดิน

15 กันยายน 2557 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

120. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด
(มหาชน)

ตรวจสอบปรับมาตรวงแหวนวัดแรงกด

25 กันยายน 2557 ศูนย์วิศวกรรมโยธา

121. บริษัท คอนเน็กชั่นส์ เวิลด์ไวด์
จำากัด

การผลิตกล้าพันธุ์สักโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

20 กรกฎาคม 2555 ศูนย์บริการตรวจ
สอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นำ้า
และผลิตภัณฑ์
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม โดยได้มีการลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2557 และมีความร่วมมือในทางปฏิบัติ ดังนี้
หน่วยงานและองค์กร
1. Luang Prabang Teacher Training
College
2. Xishuangbanna Vocational &
Technical College
3. Yuxi Normal University
4. Aichi University of Education
5. Yunnan Nationalities University
6. Simao Vocational Education Center
7. Pu’er University
8. Guangxi University for Nationalities
9. Yunnan University of Traditional
Chinese Medicine
10. โรงพยาบาลการแพทย์ไต
แคว้นสิบสองปันนา
11. Luang Namtha Teacher Training
College
12. Yunnan University
13. Kunming University
14. Ho Chi Minh City Open University
15. Royal University of Phnom Penh
16. Southwest Jiaotong University
17. Dali University
18. Huntington University
19. Tangshan Normal University
20. โรงพยาบาลการแพทย์ไท
แคว้นสิบสองปันนนา มณฑลหยุนหนาน
21. Guangxi City College
22. The Broadcasting Board of
Governors
23. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสี
24. โรงพยาบาลชนชาติจ้วง มณฑลกวางสี
25. Chuxiong Normal University
26. Jiangsu University
27. Minzu University of China
28. Yunnan Land & Resources
Vocational College

ประเทศ

ขอบข่ายความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

23 กรกฎาคม 2546

การศึกษา

พ.ศ. 2546

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา/ วัฒนธรรม/ การวิจัย
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
การวิจัย/การแลกเปลี่ยนบุคลากร
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การแพทย์แผนจีน/ การแพทย์แผนไทยฯ

19 กรกฎาคม 2547
25 พฤศจิกายน 2547
10 มิถุนายน 2548
14 สิงหาคม 2548
15 พฤษภาคม 2549
16 มิถุนายน 2549
17 กรกฎาคม 2549

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแพทย์แผนจีน/ การแพทย์แผนไทยฯ 18 กรกฎาคม 2549

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
แคนาดา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

14 พฤศจิกายน 2549

การศึกษา
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
การวิจัย
การศึกษา
ความร่วมมือและแนวทางปฏิบัติ
ในด้านการศึกษา อบรม วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
การรับสัญญาณการกระจายเสียง
ทางวิทยุ
การแพทย์แผนจีนและการแพทย์พื้นบ้าน
การแพทย์แผนจีนและการแพทย์พื้นบ้าน
การศึกษา/ โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศ (IIP)
การศึกษา
การร่วมวิจัยภาษาชาติพันธุ์ต่างๆ
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

2 มีนาคม 2550
2 มีนาคม 2550
16 กรกฎาคม 2550
3 ตุลาคม 2550
26 มกราคม 2551
3 เมษายน 2551
17 พฤศจิกายน 2551
17 มีนาคม 2552

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

2 พฤษภาคม 2552
1 ธันวาคม 2552
7 ธันวาคม 2552
7 ธันวาคม 2552
9 ธันวาคม 2552
28 เมษายน 2553
28 ตุลาคม 2553
12 ธันวาคม 2553
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หน่วยงานและองค์กร

ประเทศ

29. มหาวิทยาลัยการแพทย์ฮานอย

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

30. วิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน
มณฑลหยุนหนาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

31. Baoshan College of Traditional
Chinese Medicine
32. โรงงานเภสัชกรรม หมายเลข 3

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

33. สถาบันการแพทย์พื้นบ้านลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

34. Guangxi College of Physical Education
35. Yunnan University of Finance and
Economics
36. สถาบันศิลปกรรมกวางสี
37. Hechi University

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

38. วิทยาลัยประชาบัญฑิต
39.
40.
41.
42.
43.

Kyung Hee University
Gui Zhou Minzu University
Fu Tian University
Lincang Teachers College
Korean International Cooperation
Agency (KOICA)
44. Primus Energie GmbH.
45. Budapest Business School

46. มหาวิทยาลัยการแพทย์
และเภสัชศาสตร์นครโฮจิมินท์
47. CR5-KT Joint Venture
48. วิทยาลัยครูหลวงนำ้าทา
49. มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ประเทศฟิลิปปินส์
50. สถาบันการแพทย์ภูฏาน
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ภูฏาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี
เยอรมนี
ฮังการี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ฟิลิปปินส์
ภูฏาน

51. SINO-THAI ENGINEERING &
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD. ประชาชนลาว
52. College of Commerce, Catering
ฮังการี
and Tourism

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

ขอบข่ายความร่วมมือ

ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
30 ตุลาคม 2553
อบรมและวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
ความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2553
และบุคลากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนใน
เรื่องผลงานวิจัยและร่วมมือด้านวิชาการ
การแพทย์แผนจีนและการแพทย์พื้นบ้าน ความร่วมมือด้านการศึกษา ฝึกอบรม
และการวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
ความร่วมมือด้านการศึกษา ฝึกอบรม
และการวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

20 มกราคม 2554
27 มกราคม 2554
26 พฤษภาคม 2554
13 พฤศจิกายน 2554

ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศ (IIP)
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

18 พฤศจิกายน 2554
15 มีนาคม 2555

การวิจัย
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์

10 กรกฎาคม 2555
15 พฤศจิกายน 2555
16 พฤศจิกายน 2555
27 พฤศจิกายน 2555
22 เมษายน 2556

แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านพลังงานทดแทน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Budapest
Business School, Faculty of Commerce,
Catering and Tourism ประเทศฮังการี
พัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร
ทดสอบวัสดุสำาหรับงานก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นำ้าโขง
ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ

กรกฎาคม 2556
-

มกราคม 2555ตุลาคม 2556
6 สิงหาคม 2556

ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ

27 มกราคม 2557

ความร่วมมือด้านการศึกษา ฝึกอบรม
และการวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
ทดสอบและตรวจสอบวัสดุ
ทางวิศวกรรมโยธา
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านโรงแรม

12 กันยายน 2557

26 พฤษภาคม 2555

17 กรกฎาคม 2556

17 กันยายน 2557
-

ANNUAL REPORT 2014
CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเป็นประจำาทุกปีซ่ึงมีวิทยาลัย
นานาชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา นักการเมือง
และผู้นำาด้านการพัฒนาในการนำายุทธศาสตร์ไปใช้ในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ โดยในปี 2557 เป็นการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง
“เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในประเทศอาเซียน”
“ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability” ระหว่างวันที่ 8–12 พฤษภาคม 2557 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย และองค์ ก รทั้ ง ในและต่ า งประเทศ จำ า นวน 28 สถาบั น
จากชาวต่างชาติ จำานวน 100 คน ชาวไทย จำานวน 110 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน และมีผลงาน
ทางวิชาการที่มีการนำาเสนอ จำานวน 148 เรื่อง
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในเขตภาคเหนือ จากการเข้ารับ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ย รวดเร็ ว และมี จั ง หวะการเข้ า รั บ
พระราชทานที่เหมาะสม สวยงาม และรางวัลชนะเลิศการอ่านดีมีน�้าเสียงชัดเจน อักขระถูกต้อง
ไม่ ท� า ให้ ง ่ ว งนอนเป็ น ปี ที่ 3 โดยได้ รั บ พระราชทานถ้ ว ยรางวั ล มาครองเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ จ ากสมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา
ประจำาปี 2556 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน ถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ชนะการประกวดการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรทั้งสี่ภาค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
2. รางวัล The Best Practice Award จากการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 9 เรื่อง “เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ในประชาคมอาเซียน” วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2556 ณ The RizqunInternational Hotel ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล จำานวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกริก กิตติคุณ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชรปีที่ 1 ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำาปี 2557
จากองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือให้เข้ารอบประกวดในระดับประเทศ
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4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผลงานระดับดีโครงการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดำ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ในการดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการและจัดอบรมให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
โดยในปี 2557 ได้รับเกียรติบัตรการทำากิจกรรมสร้างโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนา
การเรียนรู้ผ่านสื่อ eDLTV/eDLRU โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อบนระบบ eDL-Square
ระยะที่ 2 ที่มีผลงานระดับดี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โครงการ “รางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำาปี 2557 ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ในกลุ่ม : สิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์สำาหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส หัวข้อ เครื่องช่วย
เดินอัตโนมัติของผู้ป่วยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
6. อาจารย์ ดร.ศรี ว รรณ ไชยสุ ข ผู ้ อำ า นวยการสถาบั น ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำาปี 2557
สาขาบริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ร่วมกับ คณะกรรมการรางวัลไทย เส้นทางไทย
และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
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การพัฒนานักศึกษา
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การพัฒนานักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ จั ด
กิ จ กรรมสำ า หรั บ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษานอกเหนื อ จาก
การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ ชี วิ ต ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาจะเป็ น
ส่วนหนึ่งที่จะทำาให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์ ทั ก ษะชี วิ ต และการใช้ ป ั ญ ญาควบคู ่ กั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สามารถฝึกการคิดแบบมีเหตุผล รู้จักการทำางานร่วมกับผู้อื่น 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 กรรม
ในหลายลั ก ษณะ เช่ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ กิ จ กรรมกี ฬ า และ
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมสั ง คมและบำ า เพ็ ญ ประโยชน์ กิ จ กรรมรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม กิ จ กรรม
นั น ทนาการ และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ต้ น โดยบั ณ ฑิ ต ที่ สำ า เร็ จ การศึ ก ษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะต้องเป็นที่ยอมรับจากสังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความเป็นผู้นำาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู้ ใฝ่รู้ และทักษะทางปัญญา
3. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและ
จิตสาธารณะ
4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการ
ที่มีคุณภาพและสามารถ
สร้างงานได้

ANNUAL REPORT 2014
CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

จำานวนกิจกรรมสำาหรับพัฒนานักศึกษา ประจำาปี 2557
ชื่อหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

จ�านวนกิจกรรม

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาบัญชี
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำานักวิชากฎหมาย
กองพัฒนานักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

64
20
63
31
31
1
6
76
10
1
10
15
23
7
30
1
1

รวม
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ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ชื่อ-สกุล
คณะครุศาสตร์
1. นางสาวปิยะนุช ท้าวแก่นจันทร์
2. นางสาวสนธยา นายี
3. นางสาวญาดา ก๋าใจ
4. นายพิพัฒน์ วงค์วชิ ัย

5. นายปพน แซ่โย๊ะ

รางวัลที่ได้รับ

วัน เดือน ปี

รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 2020”
เกียรติบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายได้ร่วมทำากิจกรรมออกค่าย
วิชาการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่อ eDLTV/
eDLRU ให้กับเยาวชนในโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พัฒนาสื่อบนระบบ eDL-Square ระยะที่ 2
รางวัลเพชรยอดมงกุฏ (การแข่งขันภาษา
จีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 นานาชาติ)

30 มกราคม
2557

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม
ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย

3 เมษายน 2557 โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
พระราชดำาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
24 สิงหาคม
2557

มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
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ชื่อ-สกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นางสาวดารุณี รักแม่
7. นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ผ่าน
8. นางสาวมาลี เลาเสอ
9. นายภานุพงศ์ ไตรจักร
คณะมนุษยศาสตร์
10. นายสันติสุข แซ่หลี

รางวัลที่ได้รับ

วัน เดือน ปี

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

รางวัลชมเชย โครงการแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางอาหาร
(FoSTAT-Nestle’ Quiz Bowl 2014)

14 มิถุนายน
2557

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมกรุงเทพ
(ไบเทค) บางนา

รางวัลรองชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์
(เพชรยอดมงกุฎ)
11. นางสาวอัญญพิชญ์ ธนวัฒน์โอภาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดสุนทรพจน์ (เพชรยอดมงกุฎ)
12. นายจิรภัทร ต้นมา
รางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์
ระดับภาคเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ
13. นายสมชาย ชัยสิงห์
รางวัลที่ 2 การประกวดภาพยนตร์สั้น
14. นายสัญชัย รากะรินทร์
เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
15. นายพงศ์สิทธิ์ ธิยากรณ์
หัวข้อ “การส่งเสริมและฟื้นฟู
16. นายศักดา ศรีจันทร์
ประเพณีไทยในท้องถิ่น”
17. นายศุภกร นันตาสุรินทร์
รางวัลชมเชย การประกวดภาพยนตร์สั้น
18. นายวีร์ วีราคม
เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
19. นายณัฐพล เตจ๊ะมงคล
หัวข้อ “การส่งเสริมและฟื้นฟู
20. นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ์
ประเพณีไทยในท้องถิ่น”
21. นายนันทพงศ์ ปู่คาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22. นายศตวรรษ ภราดรเจริญสุข
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกิจกรรม
โครงการผลงานวิชาการของนักศึกษา

24 สิงหาคม
2557
24 สิงหาคม
2557
27 กันยายน
2557

มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จังหวัดเชียงใหม่

23.
24.
25.
26.
27.

นายรัฐพล สุวรรณชลธี
นายกฤตนัย แก้วเทพ
นางสาวชญานิษฐ์ ชวชาติ
นางสาวอรทัย ใจตรง
นางสาวกีรติ ลัดดาวงศ์

รองชนะเลิศในระดับดีมาก
ในการประกวดการแสดง
ด้านศิลปวัฒธรรมของนักศึกษา

ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
28. นายธีรฉัตร อินถา
รางวัลนำาเสนอดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1
29. นางสาวจุฑามาศ ชูนันท์
โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”
30. นายวุฒิชัย หมื่นสอน
ประจำาปี 2556
31. นางสาวสาวิณี แซ่เฉิง
32. นางสาวพิมผกา สาริวาท
ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ
33. ชมรมจิตอาสา
รางวัล “ค่ายดีเด่น” โครงการ กฟผ.
รักประชาธิปไตย
เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
ปี 2556

2 เมษายน 2557 วุฒิสภา รัฐสภา
กรุงเทพมหานคร
2 เมษายน 2557 วุฒิสภา รัฐสภา
กรุงเทพมหานคร

6 - 8 กุมภาพันธ์ โครงการประชุมเครือข่าย
2557
ผู้นำานักศึกษาและ
การประกวดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
14 - 16 สิงหาคม โครงการเครือข่ายประกัน
2557
คุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 5
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
28 มีนาคม 2557 โรงแรมวินเชอร์ สูท
กรุงเทพมหานคร

25 - 29
เขื่อนอุบลรัตน์
พฤศจิกายน 2556 จังหวัดขอนแก่น
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ชื่อ-สกุล
ส�านักวิชากฏหมาย
34. นักศึกษาสำานักวิชากฏหมาย
ส�านักวิชาสังคมศาสตร์
35. นางสาวจิราวรรรณ ชาติพันจันทร์

รางวัลที่ได้รับ

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
แข่งขันตอบปัญหา เนื่องในวันรพี

1 กันยายน 2557 โรงแรมคุ้มภูคำาเชียงใหม่

เยาวชนสตรีดีเด่นแห่งชาติประจำาปี 2557

1 สิงหาคม 2557 สภาสตรีแห่งชาติ ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์
ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
16 กันยายน
คณะสังคมวิทยาและ
2556
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
24 - 25 ตุลาคม มหาวิทยาลัยพะเยา
2556
จังหวัดพะเยา

36. นางสาวหมี่เบอ แลเซ๊อะ

รางวัลการประกวดข้อเขียนทางวิชาการ
ผลงานระดับชมเชย ความเรียงระดับ
ปริญญาตรีเรื่อง “เกิดเป็นลูกญี้ผ่า”

37. นายชยุตพงศ์ ปานาที

รางวัลชมเชย การนำาเสนอผลงานวิชาการ
ภาคโปสเตอร์

ส�านักวิชาบัญชี
38. นายอดิศักดิ์ ลือชัย
39. นายสุริยะ ผาบปิจวงค์
40. นายทวิน นิยม
41. นางสาวสิตานัน ใจเที่ยง
42. นางสาวอรอนงค์ สชาศร

วัน เดือน ปี

ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
รองชนะเลิศตะกร้อหญิงกีฬากลุ่มเขต 3

2 ธันวาคม 2556 จังหวัดลำาปาง
14 กรกฎาคม จังหวัดพะเยา
2557
9 กันยายน 2557 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย

สวัสดิการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดสวัสดิการสำาหรับนักศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น สวัสดิการ
ด้ า นหอพั ก การให้ บ ริ ก ารแนะแนวสารสนเทศและทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
ทุ น การศึ ก ษาที่ เ ป็ น เงิ น จั ด สรรจากรั ฐ บาลเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ กู ้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ทุ น การศึ ก ษา
จากองค์กรภายนอก และทุนกู้ยืมฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังให้บริการด้านสุขภาพ สถานที่ออกกำาลังกาย
สถานที่พักผ่อน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ร้านหนังสือ ร้านสะดวกซื้อ โรงอาหาร และร้านซักรีด เป็นต้น
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์จากธนาคารโลก ปัจจุบันจัดการเรียน
การสอนทั้งในระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา โดยแบ่งออก
เป็ น ระดั บ เตรี ย มอนุ บ าล จำ า นวน 1 ห้ อ งเรี ย น ระดั บ อนุ บ าล จำ า นวน 6 ห้ อ งเรี ย น
ระดับประถมศึกษา จำานวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 19 ห้องเรียน

1. จำานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ประจำาปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น

จ�านวนห้องเรียน(ห้อง)

1. เตรียมอนุบาล
2. อนุบาล
3. ประถมศึกษา
รวม

1
6
12
19

นักเรียนใหม่
39
70
81
190

จ�านวนนักเรียน (คน)
นักเรียนทั้งหมด
นักเรียนที่จบการศึกษา
39
39
204
57
457
78
700
174

2. จำานวนบุคลากร ประจำาปีการศึกษา 2557
สายงาน
1. สายผู้บริหาร
2. สายวิชาการ
3. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม

จ�านวน (คน)
4
27
12
43

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

84
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การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) สำาหรับนักศึกษา โดยมี
ห้องให้บริการแก่นักศึกษา
จำานวน
1
ห้อง
คอมพิวเตอร์สำาหรับให้บริการ
จำานวน
96
ชุด
นักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งาน
จำานวน
99,272
ครัง้
รายวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
จำานวน
28
รายวิชา
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คณะ/ส�านักวิชา/วิทยาลัย

BA3109
BA3204

การจัดการคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

BA3303
CP2510

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง คณะวิทยาการจัดการ
ระบบความปลอดภัยเครือข่าย
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การดำารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
ทักษะชีวิต
คณะวิทยาการจัดการ
ล้านนาศึกษา
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
จริยธรรมเพื่อชีวิต
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สังคม โลกและภูมิภาค
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สังคม ไทยและท้องถิ่น
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำาวัน
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
คณะมนุษยศาสตร์
การสำารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

CP3507
CP3614
CP3706
GEN1011
GEN1012
GEN1013
GEN1021
GEN1022
GEN1023
GEN1024
GEN1025
GEN1031
GEN1032
GEN1033
GEN1034
GEN1041
GEN1042
GEN1043
GEN1044
GEN1101
GEN1102
GEN1103
LB0101
SC2402

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ วัธนารวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ วัธนารวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ วัธนารวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
อาจารย์ประยงค์ ห่วงกลาง และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขยันการ และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำารัส กลิ่นหนู และคณะ
อาจารย์ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา และคณะ
อาจารย์์จิตตากรวี อัมพุธ และคณะ
อาจารย์หยิชิง แซ่จ้าว และคณะ
อาจารย์น่านฟ้า จันทะพรม และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำาเริญ ฐานันดร และคณะ
อาจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี และคณะ
อาจารย์กรชนก สนิทวงค์ และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เวียงนนท์ และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล และคณะ
อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ และคณะ
อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน และคณะ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์ ศรีสม
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การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา
จำานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ ประจำาปี 2557
ชื่อหน่วยงาน

จ�านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งหมด
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

1. คณะครุศาสตร์

-

-

-

10

-

10

10

-

10

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-

-

-

2

-

2

2

-

2

3. คณะมนุษยศาสตร์

3

-

3

14

2

16

17

2

19

4. คณะวิทยาการจัดการ

-

-

-

8

-

8

8

-

8

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

4

-

4

4

-

4

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

3

-

3

2

-

2

5

-

5

7. สำานักวิชากฎหมาย

-

-

-

3

-

3

3

-

3

8. สำานักวิชาท่องเที่ยว

1

-

1

2

-

2

3

-

3

9. สำานักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

7

-

7

7

-

7

10. สำานักวิชาบัญชี

-

-

-

1

-

1

1

-

1

11. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

-

2

3

-

3

5

-

5

12. สำานักวิชาสังคมศาสตร์

1

-

1

8

-

8

9

-

9

13. โรงเรียนสาธิต

6

-

6

1

-

1

7

-

7

14. กองวิเทศสัมพันธ์

-

-

-

1

-

1

1

-

1

16

66

2

68

82

2
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รวม

16

-

การสนับสนุนการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาปี 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อะทะวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ วัธนารวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกริก กิตติคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม

ชื่อหน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำานักวิชากฎหมาย
สำานักวิชากฎหมาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85

86
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บุคลากรที่ได้รับรางวัล/ ผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ
รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัล/ ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ประจำาปี 2557
ชื่อ – สกุล

รางวัล/ ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี รางวัลบทความดีเด่น จากโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ
2014” จากการเสนอบทความเรื่อง
การปรับตัวของสื่อพื้นบ้านในกระแส
โลกาภิวัตน์สื่อ : กรณีศึกษาเพลงซอล้านนา
ในบริบทของจังหวัดเชียงราย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำารัส กลิ่นหนู รางวัลนำาเสนอดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”
ประจำาปี 2556
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ชื่อหน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับรางวัล

เครือข่าย
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ

21 มีนาคม
2557

โรงแรมวินเชอร์ สูท
กรุงเทพมหานคร

28 มีนาคม
2557

สำานักงานข้าราชการ
และพลเรือนกระทรวง
ศึกษาธิการ

สิงหาคม 2557

การวิจัยและงานสร้างสรรค์
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งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
ตารางแสดงจำานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งงบประมาณ
ภายในมหาวิทยาลัย
• งบแผ่นดิน

จำานวนโครงการ
255

จำานวนเงิน (บาท)
15,828,160

ร้อยละ
49.35

20

7,514,900

23.43

235

8,313,260

25.92

35

16,245,851

50.65

• สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

10

2,580,000

8.05

• สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

11

7,914,126

24.67

• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3

1,452,247

4.53

• เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

1

100,000

0.31

10

4,199,478

13.09

290

32,074,011

100.00

• งบเงินรายได้ (กองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ภายนอกมหาวิทยาลัย

• แหล่งทุนอื่นๆ

รวม

จ�านวนโครงการวิจัย
จำานวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อเรื่องงานวิจัย

ชื่อ-สกุลผู้ทำาวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมสำาหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล

752,400

2. สภาพการจัดการเรียนรู้ ปัญหา และความต้องการของประชาชน
แต่ละช่วงวัยในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย

นางธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์

200,000

3. การพัฒนาตัวชี้วัดภูมิคุ้มกันทางสังคมในแต่ละช่วงวัยสำาหรับประชาชน
ในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

400,000

4. การพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวระดับชุมชนในเขตพื้นที่
เชียงราย-เชียงตุง-หลวงนำ้าทา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

465,600

5. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงตุง
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

นางสาวญาณัท ศิริสาร

436,800

6. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จังหวัดหลวงนำ้าทา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเชื่อมโยง
กับจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว

436,800

7. การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย
เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

350,000

8. เมี่ยง : วิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนคนต้นนำ้า
อาจารย์ธนูศักดิ์ ธนะสาร
(Miang : The Sustainable Way of Life of the Upstream Communities)

100,000

9. เมี่ยง : วิถีชีวิตและภูมิปัญญาคนต้นนำ้า (Miang : The way of Life and
Wisdom of Upstream Communities Soil)

205,000

อาจารย์ธนูศักดิ์ ธนะสาร

ANNUAL REPORT 2014
CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อเรื่องงานวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อ-สกุลผู้ทำาวิจัย

10. ความเหมาะสมของดินสำาหรับปลูกเมี่ยงเชิงวนเกษตรในเขตชุมชน
ต้นนำ้าแม่ลาว อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (Soil Suitability for
Miang Crops via Agroforestry System in the Upstream Community
of Laos River, Wiang Pa Pao, Chiangrai)

ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม

250,000

11. การศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเมี่ยง ในเขตชุมชน
ต้นนำ้าแม่ลาว อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (The Study of
Antioxidants activity from Miang at upstream community of
Laos River, Wiang Pa Pao, ChiangRai)

อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา

210,000

ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
12. ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรทำาสวนเมี่ยง เชิงวนเกษตร
ในเขตชุมชนต้นแม่นำ้าลาว อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
(The Economic value of Miang via agroforestry system for Small Farmer
at upstream community of Laos River, Wiang Pa Pao, Chiangrai)

120,000

13. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองชายแดน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จังหวัดเชียงราย

ผศ.เกริก กิตติคุณ

529,600

14. การศึกษาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองชายแดน
จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

228,700

15. การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางผังชุมชนชายแดน
จังหวัดเชียงราย

ผศ.เกริก กิตติคุณ

157,200

16. การศึกษาผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อชุมชนเมืองชายแดน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วิลาสินี ศรีสุวรรณ

217,600

17. การสร้างเครื่องเตือนภัยนำ้าหลากจากการวิเคราะห์จากสถานการณ์
เกิดภัยธรรมชาติ

อาจารย์ ดร.วิชิต นางแล

778,200

18. ชุดผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลขนาดเล็กควบคุมโดย PLC สำาหรับชุมชน

อาจารย์จรัญ คนแรง

531,800

19. การเตรียมความพร้อมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อเข้าสู่ AEC
ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

655,900

20. การจัดการระบบข้อมูลเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าของธุรกิจการค้าชายแดน
ในจังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

489,300

รวม

7,514,900

จำานวนโครงการวิจัยที่จัดสรรจากเงินรายได้ (งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทงานวิจัย

จำานวนโครงการ

จำานวนเงิน (บาท)

ระดับมหาวิทยาลัย

2

633,000

ระดับคณะ/ สำานัก

4

500,000

ระดับหน่วยงาน

2

224,620

ระดับโปรแกรมวิชา (อาจารย์)

89

6,319,640

ระดับโปรแกรมวิชา (นักศึกษา)

138

636,000

235

8,313,260

รวม

89

90

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จำานวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต่างๆ ประจำาปี 2557
ชื่อเรื่องงานวิจัย

ชื่อ-สกุลผู้ทำาวิจัย

แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)

1. การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะ
การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
สำานักงานคณะกรรมการ
อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ การอุดมศึกษา (สกอ.)
อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์์ สองแสน

300,000

2. การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะ
การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.แสงระวี ปัญญา
ผศ.ดร.ชูศรี สุวรรณ
อาจารย์ ดร.หาญศึก เล็บครุฑ
อาจารย์วิทยา พูลสวัสดิ์

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

300,000

3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
ของชุมชนเมืองชายแดนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จังหวัดเชียงราย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.เกริก กิตติคุณ
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
อาจารย์วิลาสินี ศรีสุวรรณ
อาจารย์ชลธิชา กำาลังทรัพย์
อาจารย์นคร ไชยวงศ์ศักดา
อาจารย์ณัฏฐเขต มณีกร
อาจารย์กฤษฎา วิลาศรี
อาจารย์สิปราง เจริญผล

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

1,133,100

4. ชุดผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลขนาดเล็กควบคุม
โดย PLC สำาหรับชุมชน

1. อาจารย์อัญชณา อุประกูล
2. อาจารย์จรัญ คนแรง

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

212,720

5. การพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยจากภูมิปัญญา
ข้าวไทย ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.
2.
3.
4.

สำานักบริหารโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

200,000

6. การสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดพะเยา

1. อาจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
2. อาจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
3. อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดพะเยา

140,000

7. การเตรียมความพร้องของสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อเข้าสู่ AEC
ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

655,900

8. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
บนความหลากหลายของวัฒนธรรมในการบำาบัด
ตามภูมิปัญญาล้านนา ในจังหวัดเชียงราย

1. อาจารย์ ดร.พีรญา ชื่นวงศ์
สำานักงานคณะกรรมการ
2. อาจารย์ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง การอุดมศึกษา (สกอ.)
3. ผศ.กษิดิศ ใจผาวัง

245,000

9. รูปแบบความหลากหลายของการใช้ทรัพยากร
ทางชีวภาพในชุมชนในการลดต้นทุนเพาะปลูก
ตามแนวการเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาการปลูกข้าว
ในเขตพื้นที่ อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1. ผศ.กษิดิศ ใจผาวัง
สำานักงานคณะกรรมการ
2. อาจารย์ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง การอุดมศึกษา (สกอ.)
3. อาจารย์ ดร.พีรญา ชื่นวงศ์

288,000

10. การศึกษาอุปสงค์ อุปทานและแผนการตลาด
ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกเก๊กฮวย บนพื้นที่สูง
โครงการหลวงสะโง๊ะ

ผศ.ปวีณา ลี้ตระกูล

706,992

ผศ.ดร.บรรจบ สุขประภาภรณ์
อาจารย์เสกสรร วินยางค์กูล
อาจารย์ประเวช อนันเอื้อ
อาจารย์นิเวศ จีนะบุญเรือง

สำานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การมหาชน)

11. การวิเคราะห์ความสำาเร็จของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา ในมิติเศรษฐศาสตร์
และเครือข่ายการสื่อสาร

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

12. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
แบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา

สำานักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

13. การปฏิบัติการสารสนเทศด้านจิตวิทยาการสื่อสาร

ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำา

สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยฝ่ายนโยบายชาติ
และความสัมพันธ์ข้ามชาติ

1,726,000
628,386
1,000,000
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แหล่งทุน

งบประมาณ
(บาท)

14. โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
จังหวัดพะเยา

200,000

15. การประเมินโครงการงบจังหวัด
แบบบูรณาการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
จังหวัดพะเยา

550,000

16. การพัฒนาแผนจังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
จังหวัดพะเยา

500,000

17. รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและหลากหลาย
อำาเภอเชียงของและอำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ปทุมพร แก้วคำา

สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

40,000

18. การประเมินผลโครงการจัดงานเทศกาลชิมชา
ซากุระบาน อาหารชนเผ่าดอยแม่สลอง

อาจารย์ปทุมพร แก้วคำา

องค์การบริหารส่วนตำาบล
แม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย

39,100

19. การคัดเลือกพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืช
เก๊กฮวยสะโง๊ะ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ตามหลักเกษตรอินทรีย์ และสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรพื้นที่สูงสะโง๊ะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

3,071,406

20. การพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการนำาเสนอ
โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง
และแผนภูมิความคิดสำาหรับนักศึกษาครู

ผศ.ดร.ชูศรี สุวรรณ

สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

200,000

21. การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพต้นมะขม
(Pittosporoposiskerrii Craib) สู่เศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุทธิ มลิทอง

สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

227,000

22. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

250,000

23. การศึกษาวิถีวัฒธรรมข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์
ในจังหวัดเชียงราย-พะเยา เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางเพ็ญศรี มลิทอง

สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

300,000

24. การศึกษาศักยภาพต้นลิงลาวในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูระบบนิเวศคุณค่าทางโภชนาการ
สำาหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน

นายสวิง ขันทะสา

สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

370,000

25. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

200,000

26. ความเท่าเทียมด้านโอกาสและเสมอภาค
ในความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาในการเตรียมแรงงาน
ของประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :
การจัดการศึกษาเด็กชาติพันธุ์

รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ

สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

613,536

27. การศึกษาศักยภาพทางด้านสมุนไพรของต้นมะขม
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา :
ตำาบลแม่เจดีย์ อำาเภอเวียงป่าเป้า

อาจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ

เครือข่ายบริหาร
การวิจัยภาคเหนือตอนบน

100,000

28. วิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนคนต้นนำ้า

อาจารย์ธนูศักดิ์ ธนะสาร และคณะ สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
นางสาวอรุณี อินเทพ
นายทินกร คุณะแสงคำา
นางสาวอังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู
นางสาวจันทร์จิรา ขันเสริฐ
นางวิมล อำานาจผูก

100,000
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ชื่อเรื่องงานวิจัย

ชื่อ-สกุลผู้ทำาวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งทุน

29. ความเหมาะสมของดินสำาหรับปลูกเมี่ยง
เชิงวนเกษตรในเขตชุมชนต้นแม่นำ้าลาว
อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสม

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

250,000

30. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาคนต้นนำ้า

อาจารย์ธนูศักดิ์ ธนะสาร

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

205,000

31. การศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
จากเมี่ยงในเขตชุมชนต้นนำ้าแม่ลาว
อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

210,000

32. ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต
อาจารย์ ดร.สุนทรี กรโอชาเลิศ
์ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

50,000

33. การคัดพันธุ์และขยายพันธุ์เก็กฮวยสะโง๊ะ
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรตามหลักเกษตรอินทรีย์
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร
พื้นที่สูงสะโง๊ะ

อาจารย์ธนพล แสงสุวรรณ

สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

460,711

34. ชายแดนกับความหลากหลายของระบบ
ความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
และการครอบงำาเชิงสัญลักษณ์

อาจารย์ ดร.เสถียร ฉันทะ

สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

378,000

35. การลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนชายแดน
ภาคเหนือไทย-ลาว-พม่า : สถานการณ์
และแนวทางการสร้างกลไกความร่วมมือ
ในการควบคุมระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน

อาจารย์ ดร.เสถียร ฉันทะ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

395,000

รวม

16,245,851

จำานวนกิจกรรมในการจัดอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำาปี 2557
ชื่อหน่วยงาน

จำานวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์

6

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9

3. คณะมนุษยศาสตร์

14

4. คณะวิทยาการจัดการ

3

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

4

7. สำานักวิชาสังคมศาสตร์

20

8. วิทยาลัยนานาชาติ

3

9. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12

10. สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

11. สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ

9

12. สำานักวิชากฎหมาย

11

13. สำานักวิชาการท่องเที่ยว

5

14. สถาบันวิจัยและพัฒนา

19

15. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

7

16. ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นำ้า และผลิตภัณฑ์

22

รวม
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การน�าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รายชื่อบุคลากรที่นำาเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประจำาปี 2557
ชื่อผลงาน
1. Plasma-Epoxy Interactions
Possible Reaction Pathways
Investigated

ชื่อ-สกุล ผู้นำาเสนอ
อาจารย์ ดร.วลีพรรณ รกิติกุล

สถานที่นำาเสนอ

วัน เดือน ปี
ที่นำาเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครรราชสีมา

10 - 11 ตุลาคม 2556

2. เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติสำาหรับผู้ป่วย 1. อาจารย์จรัญ คนแรง
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
2. อาจารย์อัญชณา อุประกูล

การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

28 - 29 พฤศจิกายน
2556

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
สำาหรับอุปกรณ์มือถือ

ผศ.ดร.จำารัส กลิ่นหนู

การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

28 - 29 พฤศจิกายน
2556

4. แบบโปสเตอร์บทความ
“บ้าน/เรือนกับโลกทัศน์ทางสุขภาพ
ของชาวไตเขิน เมืองเชียงตุง
รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์”

อาจารย์ ดร.เสถียร ฉันทะ

แขวงหลวงนำ้าทา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

19 ธันวาคม 2556

5. Operating Eficiency Analysis
of Energy Industries in Taiwan

อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงค์ไชย

Advanced Material Research
ปีที่ 2013 Vol. 869-870
หน้า 612-620

15 ธันวาคม 2556

6. A Study of Development
Strategies for OTOP
in Chiang Rai

รศ.นงนุช กันธะชัย

International College of Mekong กรกฏาคม - ธันวาคม
2556
Region Chiang Rai Rajabhat
University Journal of Perspectives
on Development Policy in The
Greater Mekong Region Valume 1
Number 2

7. Conservation of Architectural
Heritage and Urban
Environments of Chiang Rai

ผศ.เกริก กิตติคุณ

The 10th National and
15 มกราคม 2557
International Social Science
Symposium “Social Innovation
for Sustainable Development in
ASEAN Community”at Wiang Inn
Hotel, Muang District, Chiang Rai
Province

8. Empirical Innovation for
Analyzing Factors Affecting
Farmland Sales

อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงค์ไชย

15 มกราคม 2557
The 10th National and
International Social Science
Symposium “Social Innovation
for Sustainable Development in
ASEAN Community”at Wiang Inn
Hotel, Muang District, Chiang Rai
Province

9. รูปแบบการจัดการที่อยู่อาศัย
ผู้มีรายได้น้อยในที่ดินราชพัสดุ
ของชุมชนวัดพระแก้ว
เทศบาลนครเชียงราย

อาจารย์วิลาสินี ศรีสุวรรณ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
23 - 24 มกราคม
“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3” ณ อาคาร
2557
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล ผู้นำาเสนอ

สถานที่นำาเสนอ

วัน เดือน ปี
ที่นำาเสนอผลงาน

10. เครื่องเตือนภัยนำ้าหลาก กรณีศึกษา
บ้านปางหัด ตำาบลปอ
อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.วิชิต นางแล

งานวันนักประดิษฐ์

11. The Effects of Health
Education to Knowledge,
Attitude, and Behaviors on
Nanglae Sub-Distict, Chiang Rai,
Thailand.

อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำา

National and International
15 กุมภาพันธ์ 2557
Symposium of Social Science
“Social Innovation for Sustainable
Development in ASEAN
Community” โรงแรมเวียงอินทร์

12. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์
ของตำารับยาคุมธาตุ

อาจารย์ศิริวรรณ เกตุเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
“บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 13

21 กุมภาพันธ์ 2557

อาจารย์ ดร.วิชิต นางแล
13. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยกระบวนการซิกซ์ซิกม่า
ตามขั้นตอน ดีเมอิก
(The Information system
development to support teaching
and learning. Chiang Rai Rajabhat
University by step process,
Six Sigma DMAIC.)

ทองสมบูรณ์คลับ อำาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

26 กุมภาพันธ์1 มีนาคม 2557

14. ชุดโครงการวิจัย“ทุนชุมชน
กับการส่งเสริมให้จังหวัดน่าน
เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต”

คณาจารย์สำานักวิชาสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการนำาเสนอผลงาน
วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 13 เรื่อง “บูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

12 - 14 มีนาคม
2557

15. การปรับตัวของสื่อพื้นบ้าน
ในกระแสโลกาภิวัตน์สื่อ :
กรณีศึกษาเพลงซอล้านนาในบริบท
ของจังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.จิราพร ขุนศรี

การประชุมและนำาเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ 2014 ภายใต้
แนวคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน

21 - 22 มีนาคม
2557

16. ผลกระทบของเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีต่อปริมาณเงินอย่างแคบ
ในระบบการเงินของไทย

อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงค์ไชย

การประชุมและนำาเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ 2014 ภายใต้
แนวคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน

21 - 22 มีนาคม
2557

17. การดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ของโครงการจัดตั้งสถาบัน
การจัดการเงินทุน ชุมชน
บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

การประชุมและนำาเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ 2014 ภายใต้
แนวคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน

21 - 22 มีนาคม
2557

18. Densiied Fuels from Mixed
Plastic Wastes and Corn Stover

อาจารย์อัญชณา อุประกูล

The 5th International Engineering
Conference KKU-IENC 2014

27 - 29 มีนาคม
2557

19. รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
และหลากหลาย อำาเภอเชียงของ
และอำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ปทุมพร แก้วคำา

The Chinese University
of Hong Kong

23 - 25 เมษายน
2557

The Chinese University of
Hong Kong

23 - 25 เมษายน
2557

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
1. อาจารย์ ดร.ฤดีกร เดชาชัย
นักศึกษา สำานักวิชาการท่องเที่ยว
2. อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 3. อาจารย์นาำ ขวัญ วงศ์ประทุม
4. อาจารย์มุกตา นัยวัฒน์
5. อาจารย์พรรณิภา ซาวคำา

2 - 5 กุมภาพันธ์
2557
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21. Learning Activity Management
รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
by Using Online Media to Develop
the Ability of Chinese Major Students
in Learning Activity Management
by Using technology media to
Develop Thinking Process and
Chinese Language Skill for Students.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

22. Using FACEBOOK in
New Generation Classes.

อาจารย์ ดร.ผาสุข บุญธรรม

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

23. The Pattern of Lanna Culture
in Chiang Saen historic town.

ผศ.เกริก กิตติคุณ

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

24. Hot water producing demo set
from husk furnace.

อาจารย์อัญชณา อุประกูล

8 - 12 พฤษภาคม
International Conference The
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

25. Preliminary Survey of Lichens
at Mae Chon Luang Highland
Agricultural Research Station,
Mae Chaem District, Chiangmai.

รศ.ดร.ประนอม แก้วระคน

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

26. The Infringing Products Fulilling
the Border Economic Zones.
A Case Study of Border Areas
in Mae Sai District, Chiang Rai
Province, Thailand, Burma
Tha Khi Lek.

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

27. Justice Process in Chiang Rai
Province: A Study of Guideline
for Solving Illegal Immingration
in Chiang Saen District,
Chiang Rai Provice.

อาจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

28. การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบพิธีการ ผศ.ทศพร มูลรัตน์
ส่งออกลำาไยผ่านทางสะพานมิตรภาพ
ไทยลาวแห่งที่ 4 อำาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย (The Study of
the Longan Export Pattern
Development through the 4th
Thai-Lao Friendship Bridge.)

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar
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29. ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายใน
อาจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

30. Mobile Application for Trip
Planning with Travel Time
Constraints: Case Study of
Chiang Rai, Thailand.

อาจารย์กฤตกรณ์ ศรีวันนา

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

31. Identity on Literature of Ethnic
Group in Nan Province.

ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

8 - 12 พฤษภาคม
International Conference The
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

32. Legend of Mekong River:
ผศ.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
a Study of Potential Development
Guidelines of Sustainable Cultural
Tourism.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

33. The Development of Training
Modules in English and Chinese
for ASEAN Community
Preparation.

อาจารย์มณี จำาปาแพง

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

34. Communication Patterns and
the Uses form Facebook among
Teenager,Working Group and
Elderly

ผศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

35. Institutiomal Strengthening
อาจารย์ ดร.อนุพงษ์ วงค์ไชย
Assessment through Concept of
Two-Stage Data Envelopment
Analysis : A case Study of
Insurance Companies in Thailand.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

36. Communicative Strategy for
Water Resource of Community
Participation in Mae Hang
Watershed, Wiang Chai District,
Chiang Rai Province.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำา
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37. Chiang Rai People’s Perceptions
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ผศ.ประทัย พิริยะสุรวงศ์

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

38. The Relationship between Social ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
Capitals and Self-Reliance in
Accordance With the Suficiency
Economy Philosophy of the Ethnic
Comminities under the Royal
Patronage in Donsila Subdistrict
Administrative organization.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

39. Reinforcing the Elderly Healthy
Physical in Ban Du Sub-district
Municipality, Muang Chiangrai,
Chiang Rai Province.

8 - 12 พฤษภาคม
International Conference The
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

อาจารย์วาสนา เสภา

40. The Well-being Care of the
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
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, Chiangrai Province.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

41. Potential Reinforcement of Child
and Youth Leaders in Bandu
Sub-District Municipality, Muang
District, Chiang Rai Province.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน

42. Musical Wisdom of Ethnic Groups อาจารย์องอาจ อินทนิเวศ
in Bandu Municipality in Chiang Rai
Province.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

43. Social and Cultural Cappital for
Promoting “Old Living City” of
Nan Province.

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

44. Cultural Heritage Capital for
Promoting “Old Living city”
of Nan Province.

รศ.นงนุช กันธะชัย

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar
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45. Community Involvement for
Promoting “Old Living city”
of Nan Province.

อาจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

46. Surn: a Vocal Musical of
the Tai Kurn.

อาจารย์องอาจ อินทนิเวศ

47. Folk Music Capital for Promoting อาจารย์ฉัตรวลี ทองคำา
“Old Living city” of Nan Province.

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar
8 - 12 พฤษภาคม
International Conference The
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

48. Factors Inluencing the
Business Growth of Locality
Intelligence for Community
Enterprises: A Case Study
of Woven Fabric Group
in Chiang Rai Province.

1. รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
2. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

49. Ost and Return of Rice
Cultivation in Pasak Sub-District,
Chiangsaen Amphoe, Chiangrai
province.

1. อาจารย์สุภมล ดวงตา
2. อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

50. Agricultural Cost and Return
of Coffee Cultivation, Mae Suai
Amphoe, Chiangrai Province.

1. อาจารย์วรลักษณ์ วรรณโล
2. ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

51. Accounting Knowledge
Management Served for the
Development of Community
Enterprises’ Production of Grass
Brooms in Chiangrai Province.

1. อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
2. อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar

52. Eating Raw Fish Behavior
and Prevalence of Trematode
Metacercaria in Feshewater Fish
from Kok River, Muang District,
Chaing Rai Province.

อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำา

International Conference The
8 - 12 พฤษภาคม
Inter-University Cooperation Program 2557
ASEAN community Knowledge
Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental
Stability 8-12 May, 2014 Republic
of Union of Myanmar
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53. The Urgent Need of
Sustainable Development of
Medicinal Plants in Mekong
Subregion.

ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

การประชุมนานาชาติ ปี 2557
“Bio-Cultural Diversity towards
BioEconomy and Sustainable
Environment”

22 พฤษภาคม 2557

54. English Language Studies
in the Context of ASEAN
(ELSCA 2014)

1. อาจารย์จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี
2. อาจารย์วรพล ธูปมงคล

ประเทศสิงคโปร์

29 - 30 พฤษภาคม
2557

55. การศึกษาศักยภาพต้นลิงลาว
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ คุณค่า
โภชนาการเพื่อการประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาชุมชน

1. นายสวิง ขันทะสา
2. อาจารย์วัฒนา ปัญญามณีศร
3. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี
4. อาจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

5 - 6 มิถุนายน 2557

56. การศึกษาศักยภาพต้นลิงลาว
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ คุณค่า
โภชนาการเพื่อการประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาชุมชน

1. นายสวิง ขันทะสา
2. อาจารย์วัฒนา ปัญญามณีศร
3. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี
4. อาจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

22 - 24 มิถุนายน
2557

57. แบบบรรยาย เรื่อง “การลักลอบ
ค้าบุหรี่เถื่อนชายแดนภาคเหนือ
ไทย-ลาว-พม่า : สถานการณ์
และแนวทางการสร้างกลไก
ความร่วมมือในการควบคุม
ระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน”

อาจารย์ ดร.เสถียร ฉันทะ

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ
27 - 29 กรกฎาคม
แห่งชาติ ครั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร 2557

58. The Development of a Consultation อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินคำา ประเทศบรูไน
Model in and Intelligent
Computer-assisted Instruction on
“Production of Exercise Sheet for
Promoting Basic Mathematics Skill
of Young Children for Early
Childhood Teacher”

ปี 2557

59. ชุดผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลขนาดเล็ก
ควบคุมโดย PLC สำาหรับชุมชน

1. อาจารย์อัญชณา อุประกูล
2. อาจารย์จรัญ คนแรง
3. อาจารย์เสกสรรค์ วินยางค์กูล

งานนำาเสนอผลงานวิจัยในงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557”
(Thailand Research Expo 2014)
ภาคนิทรรศการ

6 - 11 สิงหาคม 2557

60. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสับปะรดภูแล
ของกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น

1. อาจารย์อัญชณา อุประกูล
2. อาจารย์จรัญ คนแรง
3. อาจารย์เสกสรร วินยางค์กูล
4. อาจารย์สิปราง เจริญผล

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
Thailand Research Expo 2014
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกนด์กรุงเทพฯ

11 สิงหาคม 2557

61. ความพร้อมของจังหวัดเชียงราย
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง

ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

23 สิงหาคม 2557
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ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1. Learning Activity Management by Using Online
Media to Develop the Ability of Chinese Major
Students in Learning Activity Management by
Using technology media to Develop Thinking
Process and Chinese Language Skill for Students.

รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

AESEAN Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability

2. The Effect of the Blended Learning Model on the
Achievement and Attitudes of Undergraduate
Students of the Instruction Media Production Course.

อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์

AESEAN Knowledge Networks for
the Economy, Society, Culture,
and Environmental Stability

3. Inluence of Plantlet Age and Different Soiless
Culture on Acclimatization of Stemona curtisii Hiik.f.

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี

Asian Journal of Plant Sciences

4. The Development of a Consultation Model in and
Intelligent Computerassisted Instruction on “Production
of Exercise Sheet for Promoting Basic Mathematics
Skill of Young Children for Early Childhood Teacher”

อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินคำา International Conference Proceedings
ASEAN Community Knowledge
Networks for the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

5. Using FACEBOOK in New Generation Classes.

อาจารย์ ดร.ผาสุข บุญธรรม

Program and Abstracts International
Conference The Inter-University
Cooperation Program “ASEAN Community
Knowledge Networks for the Economy,
Society, Culture, and Environmental Stability”

6. การพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ของเมืองเก่าวรนคร จังหวัดน่าน

1. ผศ.เกริก กิตติคุณ
2. อาจารย์มณีรัตน์ ภาจันทร์คู

วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental
Journal) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 18 ฉบับ 2

7. Densiied Fuels from Mixed Plastic Wastes and
Corn Stover.

อาจารย์อัญชณา อุประกูล

8. การอบแห้งผักตบชวาโดยใช้ระบบปั๊มความร้อน

1. อาจารย์อัญชณา อุประกูล
2. อาจารย์จรัญ คนแรง
ผศ.ดร.จำารัส กลิ่นหนู

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ของวารสาร
Advanced Materials Research Vols.
931-932 (2014) pp. 1117-1121 ในฐาน
Scopus Journal Impact Factor 2008
ลำาดับที่ 10227
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ฉบับที่ 3/57
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(The 39th Congress on Science and
Technology of Thailand)
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th National
Conference on Technicl Education)
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
(Journal of Community Devlopment
and Life Quality)
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th National
Conference on Technicl Education)
International Conference Proceeding,
Chiang Rai Rajabhat University,
Chiangrai Thailand, 2014

9. Application Of Augmented Reality in Making
multimedia and Educational activities about
reproductive System for the 8th Graders.
10. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน สำาหรับอุปกรณ์มือถือ

ผศ.ดร.จำารัส กลิ่นหนู

11. การพัฒนาตู้อบแห้งและการรมควันกำามะถัน
ผักตบชวาสำาหรับชุมชน ชุนชนบ้านสาง
ตำาบลบ้านสาง อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
12. เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติสำาหรับผู้ป่วยควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

อาจารย์จรัญ คนแรง

13. dentity on Literature of Ethnic Group in
Nan Province.

ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

อาจารย์จรัญ คนแรง
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ชื่อโครงการ

ชื่อ-สกุล ผู้ทำาวิจัย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

14. Legend of Mekong River: a Study of
Potential Development Guidelines of
Sustainable Cultural Tourism.
15. The Development of Training Modules in
English and Chinese for ASEAN Community
Preparation.
16. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว :
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
17. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว :
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
18. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจสิบสองปันนา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน กับจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
19. การปรับตัวของสื่อพื้นบ้านในกระแสโลกาภิวัตน์สื่อ :
กรณีศึกษาเพลงซอล้านนา ในบริบทของจังหวัดเชียงราย
20. การวิเคระห์ปัจจัยในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กร
21. ผลกระทบของเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อ
ปริมาณเงินอย่างแคบในระบบการเงินของไทย
22. การดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของโครงการจัดตั้งสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย
23. Civil Society Movement from Mekong River
Protection Case study: Chaing Khong District,
Chaing Rai Province.

ผศ.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

24. A Study of Environmental Community
Management in Bandu Municipality :
Case Study in Pongprabaht Community
Forest Management.
25. Social and Cultural Changes in Bandu
Municipality Communities in Muang District,
Chaing Rai Province.

ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง

26. The Relationship between Social Capitals and
Self-Reliance in Accordance With the Suficiency
Economy Philosophy of the Ethnic Comminities
under the Royal Patronage in Donsila Sub district
Administrative organization.

ผศ.ดร.นาวิน พรมในสา

International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

27. Reinforcing the Elderly Healthy Physical in
Baan Du Sub-district Municipality,
Muang Chiangrai, Chiang Rai Province.

อาจารย์วาสนา เสภา

International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

28. 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, Chiangrai Province.

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

International Conference Proceeding
ASEAN Commnity Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

29. Potential Reinforcement of Child and
Youth Leaders in Bandu Sub-District Municipality,
Muang District, Chiang Rai Province.

อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน

International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

อาจารย์มณี จำาปาแพง
รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง
รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง

International Conference Proceeding,
Chiang Rai Rajabhat University,
Chiangrai Thailand, 2014
International Conference Proceeding,
Chiang Rai Rajabhat University,
Chiangrai Thailand, 2014
สำานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.เฉลิมชัย คำาแสน

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชียงราย
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.จิราพร ขุนศรี

สำานักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.พีรญา ชื่นวงศ์
อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงค์ไชย

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

อาจารย์นิคม บุณเสริม

International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability
International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability
International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

อาจารย์สุธีรา คณะธรรม
และคณะ
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30. Musical Wisdom of Ethnic Groups in
Bandu Municipality in Chiang Rai Province.

อาจารย์องอาจ อินทนิเวศ

International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

31. Social and Cultural Cappital for Promoting
“Old Living City” of Nan Province.

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

32. Cultural Heritage Capital for Promoting
“Old Living city” of Nan Province.

อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ

International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

33. Community Involvement for Promoting
“Old Living city” of Nan Province.

อาจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

34. Surn : a Vocal Musical of the Tai Kurn.

อาจารย์องอาจ อินทนิเวศ

International Conference Proceeding
ASEAN Community Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

35. Folk Music Capital for Promoting
“Old Living city” of Nan Province.

อาจารย์ฉัตรวลี ทองคำา

International Conference Proceeding
ASEAN Commnity Knowledge
Networks For the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability

36. ศิลปกรรมบนฝาผนังโบราณสถานกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตของจังหวัดน่าน

อาจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556

37. การศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเทศบาล
ตำาบลบ้านดู่ กรณีศึกษา : การจัดการป่าชุมชน
บ้านโป่งพระบาท หมู่ 6 ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556

38. การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำาเด็กและเยาวชน
ในชุมชนเทศบาลตำาบลบ้านดู่

อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 5 พฤษภาคม - มิถุนายน 2557

39. ภูมิปัญญาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขิน ไทลื้อ
และลาหู่ ในพื้นที่เทศบาลตำาบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

อาจารย์องอาจ อินทนิเวศ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 3 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

40. ผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
หนอนพยาธิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน :
กรณีศึกษาตำาบลนางแล อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำา

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 3 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

41. ทุนทางสังคมและวัฒนาธรรมของจังหวัดน่าน
ต่อการส่งเสริมการเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 3 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

42. ดนตรีพื้นบ้านกับการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของจังหวัดน่าน

อาจารย์ฉัตรวลี ทองคำา

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 4 มีนาคม-เมษายน 2557

43. ทุนทางมรดกทางวัฒนธรรมกับการเป็นเมืองเก่า
ที่มีชีวิตของจังหวัดน่าน

อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557

44. แนวทางการเสริมสร้างการสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยวพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงห้าว
อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

อาจารย์ชาญคณิต อาวรณ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
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45. Factors Inluencing the Business Growth of
Locality Intelligence for Community Enterprises:
A Case Study of Woven Fabric Group in
Chiang Rai Province.

1. รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคง
2. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในประชาอาเซียน ASEAN
Community Knowledge Network for the
Economy Society, Culture, and
Environmental Stabiliy

46. Cost and Return of Rice Cultivation in Pasak
Sub-District, Chiangsaen Amphoe, Chiangrai
province.

1. อาจารย์สุภมล ดวงตา
2. อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค

เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในประชาอาเซียน
ASEAN Community Knowledge Network
for the Economy Society, Culture,
and Environmental Stabiliy

47. Agricultural Cost and Return of
Coffee Cultivation, Mae Suai Amphoe,
Chiangrai Province.

1. อาจารย์วรลักษณ์ วรรณโล
2. ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย

เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในประชาอาเซียน ASEAN
Community Knowledge Network
for the Economy Society, Culture,
and Environmental Stabiliy

48. Accounting Knowledge Management Served
for the Development of Community Enterprises’
Production of Grass Brooms in Chiangrai Province.

1. อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคง
2. อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในประชาอาเซียน
ASEAN Community Knowledge Network
for the Economy Society, Culture,
and Environmental Stabiliy

49. Prevalence of Helmintic Infection and risk factor
in villagers of Nanglae Sub-Distinct, Muang District,
Chiang Rai Province,Thailand.

อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำา

วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์
(Journal of the Medical Association
of Thailand = Chotmaihet thangphaet)
Volume 97 Suppl.4 April 2014

50. ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุม
ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล

การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3
มกราคม 2557

51. ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ในตับ บริเวณลุ่มแม่นำ้ากก
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำา

“Social Innovation for Sustainable
Development in ASEAN Community”
มกราคม 2557

52. พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบและความชุกของปลา
ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอริคาเรีย
บริเวณลุ่มนำ้ากก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำา

“ASEAN Community Knowledge
Networks for the Economiy, Society,
Culture,and Enviromental Stability”
พฤษภาคม 2557

53. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดกับคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลท่าข้าวเปลือก อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล

“ASEAN Community Knowledge
Networks for the Economiy, Society,
Culture, and Enviromental Stability”
พฤษภาคม 2557

54. การเปรียบเทียบความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคพยาธิ
และโปโตซัวในลำาไส้ระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวเขา
ในหมู่บ้านนางแลใน ตำาบลนางแล อำาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำา

การนำาไปใช้ประโยชน์ : โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลนางแล
1. เชิงสาธารณะในการควบคุม
และป้องกันโรคพยาธิ
2. ประโยชน์ทางอ้อมเพื่อสร้างคุณค่า
ทางจิตใจของชุมชนตระหนักถึง
อันตรายโรคพยาธิ และการบริโภค

55. Operating Eficiency Analysis of Energy Industries
in Taiwan.

อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย

Advanced Materials Research 2014
Vol. 869-870
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ชื่อโครงการ

ชื่อ-สกุล ผู้ทำาวิจัย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

56. Development Analysis of Leisure Agriculture A case Study of Longjing Tea Garden, Hangzhou,
China.

อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย

APCBEE Procedia 2014 Vol.8 (2014)
210-215

57. The Preparation of Levulinic Acid by Acid-catalyzed
Hydrolysis of Bamboo Shoot Shell
in the Presence od Acidic lonic Liquid Using the
Box-Behnken Design.

อาจารย์ ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง

Energy Sources

58. Catalytic cracking of Cornus
wisoniana oil to liquid bio-fuel oil using KF/CaO
as a solid base catalyst.

อาจารย์ ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง

Applied Mechanics and Materials Vols.
477-478

59. Study on the catalyst performance
on Cornus wisoniana oil catalytic cracking
prepares biological fuel oil.

อาจารย์ ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง

Applied Mechanics and Materials Vols.
477-478

60. Synthesis of Recyclable Hollow
Fe/C-SO3H Fiber as a Catalyst for
the Production of Biodiesel.

อาจารย์ ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง

Environmental Progress & Sustainable
Energy

61. On the Galactic Nova Progenitor
Population.

อาจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา

STELLA NOVAE : FUTURE AND PAST
DECADES

62. Spectroscopic and Photometric
Development of T Pyxidis from 0.8 to 250 Days
After Discovery.

อาจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา

STELLA NOVAE : FUTURE AND PAST
DECADES

63. A Detailed Photometric and
Spectroscopic Study of the 2011 Outburst
of the Recurrent.

อาจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา

IOPScience

64. Investigation of the Progenitors
of Nova Explosions.

อาจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา

The 11th Asian-Paciic Regional IAU
Meeting NARIT Conference Series

65. New Cataclysmic Variables from ROSAT/2MASS
selection.

อาจารย์ศิรินภา อาจโยธา

The 11th Asian-Paciic Regional IAU
Meeting NARIT Conference Series

66. เทคโนโยลีการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแกง
พื้นเมืองปลอดภัย ชุมชนเวียงพางคำา อำาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

ผศ.วาสนา แก้วโพธิ์

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

67. The Preparation of Levulinic Acid
อาจารย์ ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง
by Acid-catalyzed Hydrolysis of Bamboo Shoot Shell
in the Presence od Acidic lonic Liquid Using the
Box-Behnken Design.

Energy Sources
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล/น�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
โครงการวิจัยชุดนางแลศึกษา เรื่อง “เครื่องเตือนภัยน�้าหลาก” โดยได้ทำาการมอบเครื่องเตือนภัย
นำ้าหลากให้แก่เทศบาลตำาบลนางแล จำานวน 12 เครื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
เพื่อช่วยเตือนภัยเมื่อเกิดสถานการณ์นำ้าหลากในพื้นที่ ซึ่งจะทำาให้ชาวบ้านสามารถรู้และเตรียมการอพยพ
ได้อย่างทันท่วงที โดยจัดพิธีมอบเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านนางแลใน ตำาบลนางแล
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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นักวิจัยดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
นักวิจัยดีเด่นที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประจำาปี 2556
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง
นักวิจัยดีเด่นที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ประจำาปี 2556
3. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยงานดีเด่นที่มีความสำาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการทำาวิจัย ประจำาปี 2556

การบริการวิชาการแก่สังคม
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CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
จำานวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ประจำาปี 2557
ชื่อหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

จำานวนกิจกรรม
18
3
10
5
2
4
16
3
4
4
5
10
3
3
9
3
2
4
6
114

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชากฎหมาย
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำานักวิชาบัญชี
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นำ้า และผลิตภัณฑ์
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
รวม

การเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
ให้แก่หน่วยงานภายนอก
รายชื่อบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ ประจำาปี 2557
ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้รับบริการ

1. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการความรู้
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขตภาคเหนือตอนบน

นายชูเกียรติ ก่อเกิด นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

2. ผศ.เกริก กิตติคุณ

คณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงเมืองภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานนักศึกษาในหนังสือ
รัฐศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย

4. อาจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจตำาบลแม่จัน

เทศบาลตำาบลแม่จัน
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ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้รับบริการ

5. อาจารย์ประสิทธิ์ สารภี

เป็นคณะกรรมการประจำาสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร IC3 Certivicate

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

7. อาจารย์กมล บุญล้อม

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2557

8. อาจารย์อธิคม ศิริ

เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2557

9. อาจารย์ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2557

10. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

กรรมการตรวจผลงานอาจารย์ 3

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 และเขต 3
จังหวัดเชียงราย

11. ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสุขภาพวิถีไท

กระทรวงสาธารณสุข

12. ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(สวช.)

13. ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

คณะกรรมการกำาหนดทิศทางการวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทย ของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)

กระทรวงสาธารณสุข

14. ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

15. ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก

16. ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์
พื้นบ้าน

กรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้าน

17. ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดทำาคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

18. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยตัวอย่าง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

20. อาจรย์ณิศรา ชัยวงค์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

21. อาจารย์ณิศรา ชัยวงค์

คณะกรรมการโครงการพัฒนาโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยต้นแบบภาคเหนือตอนบน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

22. อาจารย์ณิศรา ชัยวงค์

คณะกรรมการจัดทำาแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ด้านการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

23. อาจารย์จินตนา นันต๊ะ

คณะอนุกรรมการสอบวิชาชีพสาขาการแพทย์
แผนไทยมาตรา 33(2)(ข)

กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

24. ผศ.สุรพล เวียงนนท์

ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย
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ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้รับบริการ

25. ผศ.สุรพล เวียงนนท์

คณะกรรมอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก
และสรรหาสื่อต้นแบบดีเด่นจังหวัดเชียงราย
ประจำาปี 2556

จังหวัดเชียงราย

26. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงราย

27. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พะเยา

29. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

กรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของเทศบาล

จังหวัดเชียงราย

31. ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง

คณะกรรมการโครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม
(เวียงโยนกนาคนคร) เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา

เทศบาลตำาบลจันจว้า อำาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

32. อาจารย์ณรงค์ เจนใจ

กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ฝ่ายวิชาการ วางแผน และประเมินผล

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

33. ผศ.มาลี หมวกกุล

กรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานสำาหรับวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

34. ผศ.มาลี หมวกกุล

คณะอนุกรรมการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

35. ผศ.มาลี หมวกกุล
กรรมการตัดสินการประกวดอาหาร
และอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

สำานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

36. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

กรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำาปี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จังหวัดพะเยา

37. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

คณะอนุกรรมการจัดทำาแผนพัฒนา
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

38. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์

คณะกรรมการดำาเนินการพื้นที่เมืองโบราณ
เชียงแสน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
และเทศบาลเวียงเชียงแสน

39. นางสาวจิราพร มะโนวัง

กรรมการตัดสินการประกวดบายศรี
5 ชั้น ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 2013

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

40. อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำา

เป็นกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน
จังหวัดเชียงราย

สำานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

41. ผศ.มาลี หมวกกุล

เป็นกรรมการราตรีศรีเชียงรายไหว้สา
แม่ฟ้าหลวงและพยาบาลไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน

ชมรมบุคลากรทางการพยาบาลเชียงราย

42. ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล

กรรมการตัดสินการประกวดธิดาชาติพันธุ์

เทศบาลนครเชียงราย

43. อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว

กรรมการตัดสินการประกวดธิดาชาติพันธุ์

เทศบาลนครเชียงราย

44. อาจารย์กุศล พยัคฆ์สัก

กรรมการตัดสินการประกวดธิดาชาติพันธุ์

เทศบาลนครเชียงราย

45. อาจารย์ ดร.ขันติิ เจริญอาจ

กรรมการตัดสินโครงการประกวด
ภาพวาดมิติใหม่ของการเมืองภาคประชาชน
ในวิถีล้านนา

สำานักงานรัฐสภาเชียงราย

111

112

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้รับบริการ

46. ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง

เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
การจัดทำาผลงานทางวิชาการสำาหรับ
ครูสังคมศึกษา

โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

47. ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์

ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา

48. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี

โรมแรมปิยะพรเพลส อำาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

49. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในส่วน
ของร้านค้าโอทอปสนามบินนานาชาติ
แม่ฟ้าหลวง

50. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี

โครงการบ้านจัดสรรสินธานีเชียงราย

51. อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เชียงราย

52. ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง

ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

53. รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

บรรณาธิการ

สมาคมนักวิจัย

54. รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เชียงราย

55. ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล

กรรมการตรวจสอบบทความวิชาการ
วิพากษ์การนำาเสนอผลงานวิจัยและสรุปผล
การตรวจบทความวิชาการในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

56. อาจารย์ ดร.เสถียร ฉันทะ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยในโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัย 70 แห่ง
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โครงการบริการวิชาการที่ส�าคัญ ประจ�าปี 2557
จากปรัชญาของการเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งรายได้ ใ ห้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม โดยมี ก ารนำ า องค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ
ด้านต่างๆ ออกเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเป็น
แหล่งความรู้ให้กับประชาชน ชุมชนภายนอกในการเข้าถึงองค์ความรู้ สามารถนำาไปพัฒนาตนเอง
ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ดังนี้
1. การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆ มีโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่สำาคัญๆ ดังนี้
• โครงการธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง สมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย
• โครงการ “หนึ่งใจ ติวให้น้อง” Osotspa Road to University
• โครงการกว่างนักสู้ล้านนา
• โครงการคืนกว่างสู่ธรรมชาติ
• โครงการอบรมพันธุ์ไม้หอม
• โครงการสัมมนาเครือข่ายงานบริการวิชาการแก่สังคม
• โครงการค่ายอบรมวิทยากรกระบวนการสิ่งแวดล้อม
• โครงการอบรมผู้สูงอายุในการเขียนโครงการ
• โครงการวันหยุดนี้จะทำาอะไรเพื่อบ้านเกิด
• โครงการงานนัดพบแรงงานด้วย IT
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาพระธรรมทูต เชียงราย-พะเยา
• โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสำานึกพลเมืองสำาหรับนักศึกษา
• โครงการการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห ารของบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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• ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนและการจัดทำากรอบอัตรากำาลัง”
• โครงการอบรม “รอบรู้เรื่องหุ้น สร้างผู้ลงทุนมือใหม่”
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการแก่สังคม
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด”
• โครงการอบรม “ครูกับการสอนคิด”
• โครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย”
• โครงการอบรม “สื่อนวัตกรรมใหม่พัฒนาภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย”
• โครงการอบรมหลั ก สู ต ร “การเตรี ย มความพร้ อ มการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
2. การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายนอก
3. การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
• ศู น ย์ วิ ศ วกรรมโยธา ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาแก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม นำ้ า โขง (GMS) และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการและความสามารถของการให้บริการด้านคุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้นกลม รวมทั้งเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา แหล่งพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์ผู้สอนในสายวิศวกรรมโยธา
แหล่งนัดพบแรงงานระหว่างเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างกับบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา
• ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นำ้า และผลิตภัณฑ์ ให้บริการทดสอบ
ด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักศึกษา ชุมชน และดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ โดยได้รับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
• ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน สนับสนุนการพัฒนา
ด้ า นการเกษตรในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ตลอดจนเป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นองโครงการตามแนวพระราชดำ า ริ
ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโรงเรี ย นตำ า รวจตระเวนชายแดน
เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การจัดอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจ�าปี 2557
ชื่อกิจกรรม/ โครงการ
1. โครงการฝึกอบรมวิชากำากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.
จำานวน 5 รุ่น
2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู ผู้อำานวยการ
สถานศึกษาชำานาญการพิเศษ
3. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู

วัน/ เดือน/ ปีที่จัด
21 กุมภาพันธ์ 7 เมษายน 2557
มีนาคม - กันยายน
2557
2 พฤษภาคม 2557

สถานที่จัด

ผู้รับบริการ

หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และครูใน
โรงเรียน ตชด.
ข้าราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ห้องราชาวดี
โรงแรมเชียงราย
แกรนด์รูม

ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู

การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ�าปี 2557
ชื่อหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำานักวิชากฎหมาย
สำานักวิชาบัญชี
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

จ�านวนกิจกรรม
8
6
7
29
9
4
20
5
8
8
8
8
6
4
17
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กิจกรรมเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ได้ดำาเนินโครงการ
บรรพชาและอุ ป สมบทเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และพระบรมวงศานุ ว งศ์ เ ป็ น ประจำ า ทุ ก ปี
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมให้กับเยาวชน โดยใช้เวลาว่างในการปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนและอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ผู้ปกครองยังได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศานาและพระภิกษุ และได้รับอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการส่งบุตรหลานเข้าร่วม
บรรพชา ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามและเป็นการสืบทอดอายุและศาสนทายาทของพระพุทธศาสนา

การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำาเนินงานส่งเสริมและเน้นให้นักศึกษา มีจิตสำานึก และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมในชุมชน รวมถึงได้มีการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยการใช้ เ ทคโนโลยี น วั ต กรรมร่ ว มสมั ย การเป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ของท้องถิ่น การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดำาเนินกิจกรรม ดังนี้
• การจัดนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชม
ณ หอนิทรรศการหมุนเวียนสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
• การจัดประชุมสัมมนาทางด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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• การร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เช่ น พิ ธี ถ วายเครื่ อ สั ก การะล้ า นนา เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพของสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี การแสดงแสง สี เสียง ทางด้านวัฒนธรรม พิธีสรงนำ้าพระ
พิธีรดนำ้าดำาหัวผู้เฒ่า ผู้แก่ อาจารย์อาวุโส พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดี สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น
• การให้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศทางด้ า นวั ฒ นธรรมแก่ นั ก ศึ ก ษาและ
ประชาชนทั่วไป ทั้งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นวัตถุทางวัฒนธรรม และข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
เอกสารสิ่งพิมพ์

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงร่วมกับหน่วยงาน
และองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีศิลปินพื้นบ้านล้านนาเป็นผู้ร่วมให้ความรู้
และเผยแพร่ผลงานร่วมกับสำานักศิลปะและวัฒนธรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีกิจกรรมเด่นที่ดำาเนินการ ดังนี้
• กิจกรรมทำาบุญฉลองวิหารไทลื้อวัดย่างฟ้า เจียงเจือง เมืองฮาย เขตปกครอง
ตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
• กิ จ กรรมเทศกาลศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของประเทศลุ่ ม นำ้ า โขง ปี 2012
ณ เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
• กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ/ กิจกรรม

ระยะเวลา

1. โครงการไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

21 ตุลาคม 2556

2. โครงการ มร.ชร.-มศว. สร้างสรรค์ศิลปกรรม
เพื่อชุมชนท้องถิ่น Art Community
3. ทอดกฐินราชภัฏเชียงราย
4. โครงการประเพณียี่เป็ง
5. โครงการธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง
6. โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
เรื่องการสืบสานภาษาล้านนา

25 ตุลาคม 2556
13 พฤศจิกายน 2556
15 พฤศจิกายน 2556
30 พฤศจิกายน 2556
21 - 30 พฤศจิกายน
2556

สถานที่
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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โครงการ/ กิจกรรม
7. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง

ระยะเวลา
10-15 ธันวาคม 2556

8. อบรมตัดกระดาษพื้นเมืองล้านนา
กระดาษเงินกระดาษทอง ให้แก่นักศึกษา
แลกเปลี่ยนสิงคโปร์
9. งานวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2556
ต้อนรับปีใหม่ 2557
10. งานแสดงในพิธีเปิดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 2013” (Chiangrai ASEAN Flowers
Festival 2013)
11. อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องดนตรี
และนาฏศิลป์ล้านนา
12. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่นักศึกษา
13. ประชุมประจำาปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
14. การแสดงเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์
และดนตรีไทย
15. นิทรรศการการประชุมสัมมนาว่าด้วย
ยุทธศาสตร์และอนาคตมหาวิทยาลัย
16. พิธีทำาบุญในงานวันราชภัฏ ประจำาปี 2557

23 ธันวาคม 2556

17. นิทรรศการอัครศิลปินในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน”
18. ประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ
19. นิทรรศการศิลปนิพนธ์ (Art Thesis
Exhibition 2014) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
สำานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
20. งานทำาบุญทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างพระวิหาร
วัดฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย
21. งานพระราชทานเพลิงศพ พ่อครูคำา กาไวย์
(ศิลปินแห่งชาติ)
22. แสดงพิธีเปิด โครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ผลงานร่วมสมัย ปี 2557”
23. แสดงในพิธีเปิดการประชุมประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
24. เข้าร่วมประชุมเวทีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา
25. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรม
และแหล่งวัฒนธรรม ในประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มนำ้าโขงตอนบน

21 กุมภาพันธ์ 2557

26 ธันวาคม 2556
29 ธันวาคม 2556
18 มกราคม 2557
19 มกราคม 2557
20 - 22 มกราคม 2557
6 กุมภาพันธ์ 2557
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2557
14 กุมภาพันธ์ 2557

สถานที่
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
สวนตุงและโคม จังหวัดเชียงราย
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หอประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19 - 21 กมภาพันธ์ 2557 โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
28 กุมภาพันธ์ - 30
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
เมษายน 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 มีนาคม 2557

วัดฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

6 มีนาคม 2557

บ้านแพะขวาง อำาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
บ้านดำา ตำาบลนางแล จังหวัดเชียงราย

21 มีนาคม 2557
21 - 22 มีนาคม 2557

หอประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27 พฤษภาคม 2557
อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
28 - 31 พฤษภาคม 2557 ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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โครงการ/ กิจกรรม

ระยะเวลา

26. โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา

3 กรกฎาคม 2557

27. โครงการประเพณีเข้าพรรษา
28. โครงการรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมลุ่มนำ้ากก

7-10 กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม - กันยายน
2557
18 กรกฎาคม 2557

29. พิธีถวายเครื่องสักการะงานทานหาแม่ฟ้าหลวง
30. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสวนาวิชาการ
องค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์
ในคัมภีร์ใบลานและพับสา”
31. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นักศึกษา
32. โครงการ “40 ปี มร.ชร. : 40 ศิลป์ถิ่นล้านนา”
33. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น
34. การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมและศึกษาดูงาน
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือ
35. โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องดนตรี
และนาฏศิลป์ล้านนา
36. เข้าร่วมโครงการ “ข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประจำาปี 2557”
37. ประชุมคณะกรรมการประจำาสำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
38. โครงการศึกษาสำารวจข้อมูลลักษณะทางสังคม
ภาษา วัฒนธรรม และแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น
ในพื้นที่ลุ่มนำ้ากก

25 กรกฎาคม 2557
26 กรกฎาคม 2557
8 สิงหาคม - 31 ตุลาคม
2557
9-10 สิงหาคม 2557
13 สิงหาคม 2557
30 สิงหาคม 2557
11-12 กันยายน 2557
18 กันยายน 2557
13-22 กันยายน 2557

สถานที่
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
และไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำาบลศรีดอนชัย
อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำาพูน
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย

การส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

122

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมการด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จ�านวนกิจกรรม

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

9
3
7
1
2
32

รวม

54

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ความเป็นมาของโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดตั้งสำานักประสานงาน
โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นตำ า รวจ
ตระเวนชายแดนขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน 2549 เพื่ อ
ทำ า หน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นตำ า รวจ
ตระเวนชายแดน และสร้างความสัมพันธ์ ความเข้มแข็งให้กับเยาวชน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำาเนินกิจกรรม ดังนี้

โครงการ
1. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
เรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุด
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
2. แข่งขันทักษะวิชาการในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนสังกัด
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน
ที่ 32
3. แข่งขันทักษะกีฬาและนันทนาการ
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ที่ 32

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาด�าเนินการ

สถานที่ด�าเนินการ

ครูในโรงเรียนตำารวจตระเวน 18-20 ธันวาคม 2557 ห้องฝึกอบรม ชั้น 3
ชายแดนสังกัดกองกำากับการ
อาคารยุพราชวิทยมงคล
ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 32
โรงเรียนตำารวจตระเวน
13-15 มกราคม 2557 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ชายแดน จำานวน 10 โรงเรียน
สังกัดกองกำากับการตำารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32
โรงเรียนตำารวจตระเวน
16-18 มกราคม 2557 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ชายแดน จำานวน 10 โรงเรียน
สังกัดกองกำากับการตำารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32
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โครงการ
4. เตรียมการรับเสด็จ และรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

5.
6.
7.

8.
9.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาด�าเนินการ

สถานที่ด�าเนินการ

โรงเรียนตำารวจตระเวน
1-12 กุมภาพันธ์ 2557 1. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ชายแดนสังกัดกองกำากับการ
บ้านดอยล้าน
ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 32
2. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
จำานวน 4 โรงเรียน
อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา
3. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
สมถวิลจินตมัย
4. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ชนัตถ์ ปิยะอุย สาขาบ้านห้วยกุ๊ก
ปฐมนิเทศนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ 17-18 มีนาคม 2557 หอประชุมสุพรรณิการ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี
อบรมครูในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ครูในโรงเรียนตำารวจตระเวน 28-30 เมษายน
ห้องประชุมมณีไตรรงค์
ชายแดนสังกัดกองกำากับการตำารวจ
ชายแดนสังกัดกองกำากับการ 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตระเวนชายแดนที่ 32 ประจำาปี 2557 ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 32
ศึกษาดูงานนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ 12-13 พฤษภาคม
อำาเภอแม่สาย อำาเภอเชียงแสน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2557
จังหวัดเชียงราย
สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี
ส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียนตำารวจ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 21 กรกฎาคม โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการ จำานวน 10 โรงเรียน
2 สิงหาคม 2557
สังกัดกองกำากับการดำารวจ
ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 32
ตระเวนชายแดนที่ 32
นิเทศติดตามผลในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 32
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การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 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 าต
ให้สนองพระราชดำาริฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ตามหนั ง สื อ ที่ รล.0010/9206
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 และได้รับพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำ า เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามคำาสั่งที่ อพ.สธ.54/2555
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ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมที่ดำาเนินงานตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางการดำาเนินงานของ อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
ภายใต้กรอบการดำาเนินงาน 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์
และกรอบการสร้างจิตสำานึก
ลั ก ษณะการทำ า งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
เป็นการบูรณาการการทำางานร่วมกันหลากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี
เป็ น ประธาน และสถาบั น ความหลากหลายทางชี ว ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
และอาเซียน เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมดำาเนินงาน
ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีหน่วยงานที่ร่วมดำาเนินงาน 11 หน่วยงาน ได้แก่
1. คณะมนุษยศาสตร์
2. สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. คณะครุศาสตร์
4. สำานักวิชาสังคมศาสตร์
5. สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สำานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
9. ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การสร้างงานอิสระ
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
11. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในปีงบประมาณ 2557 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน 3,144,000 บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
255,000 บาท
กรอบการใช้ประโยชน์
570,000 บาท
กรอบการสร้างจิตสำานึก
2,319,000 บาท
ผลการดำ า เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ า ริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
ประจำาปีงบประมาณ 2557 สรุปตามกรอบและกิจกรรมได้ ดังนี้

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม และกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม ดังแสดงในตาราง
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
1. ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส�ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
2. สำารวจภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ดอกหอมพื้นบ้าน
อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3. สำารวจและรวบรวมข้อมูลเส้นใยธรรมชาติท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สำานักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
4. การปลูกรวบรวมพันธุ์กล้วย
5. การปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้เด่น ไม้หายาก พืชอาหาร
6. ปลูกรวบรวมไม้ผลท้องถิ่นและพันธุ์พืชพื้นเมือง

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

ANNUAL REPORT 2014
CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

กรอบการใช้ประโยชน์
กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก และ 5 กิจกรรมย่อย ดังแสดงในตาราง
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
1. การศึกษาพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์ในพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
กับวิถีชีวิตของชาวล้านนา
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสแน็คถั่วเน่าแก่ชุมชน
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชาก้องแกบ (ชารางแดง)

คณะมนุษยศาสตร์
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การสร้างงานอิสระ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
5. ระบบสารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอบการสร้างจิตส�านึก
กรอบการสร้างจิตสำานึก ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม และกิจกรรมย่อย 19 กิจกรรม ดังแสดงในตาราง
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1. ดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. นิทรรศการพืชกับวิถีชีวิตคนล้านนา
3. สนับสนุนการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

การบูรณาการการเรียนการสอนวิชา GIS
ค่ายนักสื่อความหมายทางธรรมชาติ
งานวาดภาพพืชและสัตว์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ การวาดภาพลายเส้น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนท้องถิ่น
การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของกลุ่มไต
ในจังหวัดเชียงราย
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การติดตามการดำาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษสุนทรียพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ อพ.สธ. หัวข้อ “ทรัพยากรไทย :
นำาสิ่งดีงามสู่ตาโลก”

สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
คณะครุศาสตร์
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย
จัดพิมพ์หนังสือก่อกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย
จัดพิมพ์หนังสือพรรณไม้ในวัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย
พัฒนาคู่มือและบทปฏิบัติการสื่อความหมายทางธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาปราชญ์พื้นบ้านล้านนา
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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การด�าเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
ความเป็นมาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เริ่มต้นดำาเนินงานโครงการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในการนำาพาเยาวชนให้
ห่างไกลจากยาเสพติดที่สำาคัญยิ่ง คือ การได้ทำางานภายใต้องค์ประธาน ที่ทรงมีความห่วงใย
ต่ อ เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็ น อย่ า งยิ่ ง มี แ กนนำ า นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงรายเป็นผู้ดำาเนินงาน และดำาเนินกิจกรรมต่างๆ
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการดำาเนินงานที่เป็นระบบ
และเห็นเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านมานั้น ชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำาเนินงานโดยมุ่งเน้นรณรงค์สร้างกระแสห่างไกล
ยาเสพติด และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อน
และพี่ ช่ ว ยน้ อ ง นอกเหนื อ จากการดำ า เนิ น งานภายในมหาวิ ท ยาลั ย และสถานศึ ก ษาต่ า งๆ
ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ยังเข้าไปช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย เรือนจำากลางจังหวัดเชียงราย และระดับชุมชนอีกหลายชุมชน เนื่องจาก
เล็งเห็นว่าเป็นกำาแพงกั้นที่มีความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ด�าเนินการ

1. ขยายเครือข่ายพัฒนาแกนนำา
ทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำากลางเชียงราย
2. เข้าใจลูกเข้าใจปัญหาช่วยแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี 7

แกนนำาทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำากลาง 17 ตุลาคม 2556
เชียงราย
แกนนำาทูบีนัมเบอร์วัน สถานพินิจ 20 ตุลาคม 2556
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

3. มหกรรมทูบีนัมเบอร์วันประเภท
ชุมชน ตำาบลบ้านดู่ ก้าวนำาชุมชน
สู่อาเซียน ต่อต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 5
4. ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำา
ทูบีนัมเบอร์วันระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย
(TO BE NUMBER ONE CRRU.
CAMP 5)
5. ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล จังหวัดเชียงราย
(TO BE NUMBER ONE IDOL)
6. มหกรรมรวมพลสมาชิก
ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ
ประจำาปี 2557
7. ทูบีนัมเบอร์วันก้าวไกลสู่อาเซียน

นักศึกษา และชาวบ้าน
ตำาบลบ้านดู่

30 ตุลาคม 2556

นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย

11 - 13 ธันวาคม
2556

8. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
อำาเภอพาน อำาเภอแม่สรวย
9. ประชาสัมพันธ์หอพักเครือข่าย
ต้านภัยยาเสพติด
10. ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
รอบลงพื้นที่ ประจำาปี 2557
11. มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ระดับประเทศ ครบรอบ 12 ปี
ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำาปี 2557

สถานที่ด�าเนินการ
เรือนจำากลางเชียงราย
สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงราย 21 ธันวาคม 2556

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซาเชียงราย

นักศึกษาแกนนำาทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8 - 9 มกราคม
2557

จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

23 มกราคม 2557

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
7 พฤษภาคม 2557 อำาเภอพาน อำาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
27 พฤษภาคม 2557 หอพักเครือข่ายภายใน
ตำาบลบ้านดู่
26 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

นักศึกษาแกนนำาทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13 - 21 กรกฎาคม
2557

นักศึกษาแกนนำา ทูบีนัมเบอร์วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อิมแพคเมืองทองธานี
กรุงเทพฯ
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การด�าเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
ความเป็นมาของโครงการ

สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ เ ชี ย งราย คื อ สวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำ า ดั บ ที่ 7 ตั้ ง อยู่ ท่ี ตำ า บลบ้ า นดู่ อำ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 9 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เสด็ จ เป็ น ประธานเปิ ด สวน เมื่ อ วั น ที่
10 มกราคม พ.ศ. 2531 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เป็ น ประธานเปิ ด พระราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประดิษฐานในสวน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงราย
ในการรับผิดชอบดูแล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย บนเนื้อที่กว่า 625 ไร่เศษ โดยมีต้นไม้
ประจำาสวน คือ ต้นสุพรรณิการ์ หรือฝ้ายคำา พื้นที่สวนล้อมรอบด้วยพื้นนำ้า และพื้นดินที่เป็นทุ่งนา
หมู่บ้าน ป่าสงวน รวมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในบริเวณสวนมองเห็นภูเขา
ล้อมรอบและพื้นที่ราบสวยงาม รวมถึงมีหนองนำ้าใหญ่เรียกว่า หนองบัวใหญ่ และหนองนำ้าเล็กเรียกว่า
หนองบัวน้อย ตามแนวแกนของสวนจะมีพลับพลาที่ประทับเป็นสถาปัตยกรรมแบบเชียงรายตั้งเด่นเป็นสง่า
มองไปทางหนองบัวใหญ่จะเห็น “อุทยานดอกไม้” ที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเป็นขั้นหลั่นลงไปตามเนิน
จนชิดขอบหนอง ซึ่งมีบรรยากาศ ที่งดงาม ทำาให้มีประชาชนมาเที่ยวชมจำานวนมาก
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จุ ด เ ด่ น อี ก ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ส ว น ส ม เ ด็ จ
พระศรีนครินทร์เชียงราย คือ “ถนนดอกไม้” ที่ยาว
หลายร้อยเมตรเป็นแกนเชื่อมระหว่างหนองบัวใหญ่
และหนองบั ว น้ อ ย มี ส วนปาล์ ม สวนไผ่ สวนสั ก
และสวนรุกขชาติเป็นส่วนประกอบสำาคัญ ภายในสวน
มีวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ที่ จั ด การเรี ย นการสอนด้ า นการแพทย์ พื้ น บ้ า น
และการแพทย์ ท างเลื อ ก และมี ส วนรวบรวมพั น ธุ์
สมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน
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การบริหารจัดการ
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ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้
ด� า เ นิ น ง า น เ พื่ อ ค ว บ คุ ม ดู แ ล
กิจการของมหาวิทยาลัยตามอ�านาจ
หน้าที่ใน มาตรา 18 และ 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 โดยได้ มี ก ารประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
เว้ น เดื อ น เพื่ อ เสนอนโยบาย แนวทาง
การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย และจาก
การประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
อนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
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1. อ นุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญ า กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ป ร ะ จ� า
ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ดร.พิ ม มะสอน เลื อ งคำ า มา เจ้ า แขวง
แขวงหลวงนำ้าทา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2) พ ร ะ รั ต น รั ง สี ( แ ส ง ห ล้ า ธ ม ม สิ ริ )
ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
การพัฒนาสังคม
3) รองศาสตราจารย์ นิ โ ลบล นิ่ ม กิ่ ง รั ต น์
ปริ ญ ญาครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
4) น า ย ม โ น ช ญ์ เ ท ศ อิ น ท ร์ ป ริ ญ ญ า
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม
5) ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6) นายชายกร สินธุสัย ปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
7) นางนิธี สุธรรมรักษ์ ปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

2. อ นุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญ า อ นุ ป ริ ญ ญ า แ ล ะ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 3,765 คน
3. อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี ดังนี้
1) รายงานงบแสดงฐานะการเงิ น ประจำ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30
กันยายน 2556)
2) รายงานผลการดำ า เนิ น งานตามแผน
ปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณรายจ่ า ยจากงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3) รายงานผลการดำ า เนิ น งานของกองทุ น
จำ า น ว น 5 ก อ ง ทุ น ป ร ะ จำ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2556 และแผนการดำ า เนิ น งานจากงบกองทุ น
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4) งบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำารอง
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5) รายงานฐานะการเงิน ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 รอบ 4 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2556 31 มกราคม 2557)
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6) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ปฏิ บั ติ ก าร และงบประมาณรายจ่ า ยจากงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 มกราคม 2557)
7) รายงานงบแสดงฐานะการเงิ น ประจำ า
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 รอบระยะเวลา 8 เดื อ น
(ตุลาคม 2556 - พฤษภาคม 2557) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
8) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงิ น รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ประจำ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 - พฤษภาคม
2557)
9) ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่
- อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณ
รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- อนุมัติจัดซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ
- อนุ มั ติ ง บกองทุ น สำ า รองเพื่ อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- งบประมาณรายจ่ า ย จากงบกองทุ น
สำ า รองเพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ประจำ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 จำานวน 1 โครงการ

- ประมาณการรายได้ แ ละงบประมาณ
รายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
10) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
1) ปรับปรุงหลักสูตรเดิม จำานวน 7 หลักสูตร
2) พัฒนาหลักสูตรใหม่ จำานวน 4 หลักสูตร
3) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จำานวน 14 หลักสูตร
4) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำาหลักสูตร
จำานวน 10 หลักสูตร
5. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใด หรื อ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ก าร
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดอั น อยู่ ใ นอ� า นาจและหน้ า ที่ ข อง
สภามหาวิทยาลัย จ�านวน 17 ค�าสั่งแต่งตั้ง
6. ออกกฎ ระเบี ย บ ประกาศ และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�านวน 11 ฉบับ
7. พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และตามที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย โดยให้ความเห็นชอบเรื่องดังนี้
1) การกำ า หนดสมรรถนะสำ า หรั บ ข้ า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2) การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจำ า ให้
ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน 3 ราย
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- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป วี ณ า ลี้ ต ระกู ล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ท ศพร มู ล รั ต น์
สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดสำานักวิชากฎหมาย
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ว่ า ง กั น ศรี เ วี ย ง
สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดสำานักวิชากฎหมาย
3) การร้ อ งทุ ก ข์ ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ
ราชการ
4) การอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษทางวินัย
5) แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ จำ า นวน 4 ราย ให้ ดำ า รง
ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม
สาขาวิชาเคมี
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วั ช ระ วั ธ นารวี
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ก ษิ ดิ ศ ใจผาวั ง
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
8. ก� า หนดนโยบายและอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย โดยให้ความเห็นชอบเรื่องดังนี้
1) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
2) อั ต ลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย

3) ยุบเลิกกองทุนหมุนเวียน
4) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการบุคลากร
5) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาหน่ ว ยงาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)
9.
กำากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล
การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ความเห็นชอบ
เรื่องดังนี้
1) อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษานั ก ศึ ก ษา
ประจำาปีการศึกษา 2557
2) เห็ น ชอบในหลั ก การโครงการจั ด สร้ า ง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
3) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาคุณวุฒิ
แ ล ะ จำ า น ว น อ า จ า ร ย์ วิ ช า ชี พ ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
4) แบบประเมินอธิการบดี
5) รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3
(พฤศจิกายน 2555-กุมภาพันธ์ 2557)
6) ผลการประเมินอธิการบดี มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก
7) อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
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การบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลายๆ ด้าน เช่น การสนับสนุน
การเพิ่มวุฒิการศึกษา การสนับสนุนการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร
จำานวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาบัญชี
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำานักวิชากฎหมาย
บัณฑิตวิทยาลัย
สำานักงานอธิการบดี
สำานักสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นำ้า และผลิตภัณฑ์
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

รวม

จ�านวน
41
11
10
6
19
29
1
20
4
3
60
4
6
2
2
33
1
2
5
1
1
2
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บุคลากรดีเด่นประจ�าปี

• ผู้สอนดีเด่น
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
2. อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา
• นักวิจัยดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
นักวิจัยดีเด่นที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง
นักวิจัยดีเด่นที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3. สำานักวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยงานดีเด่นที่มีความสำาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการทำาวิจัย
• ผู้มีผลงานด้านบริการวิชาการดีเด่น
อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข
• ผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น
รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
• ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางนิตยา ยืนยง
• ผู้สอนที่มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น
1. อาจารย์นวลนภา จุลสุทธิ
รางวัล Best Performance
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ รางวัล Best Performance
3. อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
รางวัล Best Performance
4. กองพัฒนานักศึกษา
รางวัล Best Performance

ประเภทเดี่ยว
ประเภทเดี่ยว
ประเภทเดี่ยว
ประเภทกลุ่ม
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำาเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) CS Lox info ด้วย Bandwidth 100/300 Mbps และ Uninet ด้วย
Bandwidth 1 Gbps เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล และปัจจุบันได้ให้บริการในด้านต่างๆ มากมาย
อาทิเช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากร และนักศึกษา บริการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต การให้ บ ริ ก ารด้ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ครอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย และ
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นทุกศูนย์ การตรวจซ่อมบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
การฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีโครงการปรับปรุง
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยจำานวน 10 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ได้แก่
1. ติดตั้งระบบ Wireless Access Point อาคารเรียนรวม 25 ปี จำานวน 23 จุด
2. ติดตั้งระบบ Wireless Access Point อาคารหอประชุมนานาชาติ จำานวน 17 จุด
3. เชื่อมต่อเครือข่าย Bandwidth 10 Gbps. อาคารเรียนรวม 25 ปี
4. เชื่อมต่อระบบเครือข่าย Fiber Optic ให้กับอาคารปฏิบัติการสำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. เชื่อมต่อระบบเครือข่าย Fiber Optic ให้กับอาคารปฏิบัติการสำานักวิชาบัญชี
6. เชื่อมต่อระบบเครือข่าย Fiber Optic ให้กับอาคารพิกุลทอง
7. เชื่อมต่อระบบเครือข่าย Fiber Optic แบบ single mode ให้กับหอพัก Unidorm 1-6
8. เชื่อมต่อระบบเครือข่าย Fiber Optic ให้กับห้องประชุมอินทนิน, พะยอม, นนทรี
9. การติดตั้ง Wireless Access Point จำานวน 32 ชุด ให้กับอาคารดังนี้
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 2 ชุด
• โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 2 ชุด
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ชุด
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• สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ชุด
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ชุด
• สำานักวิชากฎหมาย 1 ชุด
• อาคารโสตทัศนศึกษา 2 ชุด
• กองอาคารสถานที่ 1 ชุด
• สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 ชุด
• สำานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชุด
• ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นำ้า และผลิตภัณฑ์ 2 ชุด
• กองพัฒนานักศึกษา 1 ชุด
• สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 ชุด
• สำานักงานอธิการบดี (2) 3 ชุด
10. ติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Network Switch) จำานวน 3 ตัว ให้กับอาคารดังนี้
• คณะครุศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นอกจากนั้นยังได้ทำาการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายให้ใช้งานแบบ Virtual host โดยใช้
Software ของบริษัทไมโครซอฟต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำาหรับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
แก่นักศึกษาและบุคลากร

ผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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การประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นหัวใจสำาคัญของกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ของสั ง คมและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงได้ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปีการศึกษา 2556
ได้ ดำ า เนิ น การตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสำ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและตรวจสอบติดตามคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ในส่วนของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจำาปีการศึกษา 2556 พบว่า ภาพรวมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.55) โดยแสดงคะแนนรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำาเนินการ
2 การผลิตบัณฑิต
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 การวิจัย
5 การบริการวิชาการแก่สังคม
6 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7 การบริหารและการจัดการ
8 การเงินและงบประมาณ
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย 9 องค์ประกอบ

ผลการประเมินคุณภาพ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5.00
4.08
5.00
4.48
5.00
5.00
4.76
5.00
5.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.55

ดีมาก
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พื้นที่ อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพื้นที่ ณ Main Campus จำานวน 940 ไร่ 93 ตารางวา
พื้นที่ ณ อำาเภอเชียงแสน จำานวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และยังรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จำานวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จำานวน 1,584 ไร่
2 งาน 65 ตารางวา ดังนี้
ที่

ชื่ออาคาร

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะ
ของอาคาร

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

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

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จ�านวน 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.

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 (อาคารสำานักงานคณบดี)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 5 ชั้น)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารโยธา)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารศิลปะอุตสาหกรรม)

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

143
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ที่

ชื่ออาคาร

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
อาคารหอดูดาว
อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
อาคารยุพราชวิทยมงคล
อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน
อาคารสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
อาคารราชภัฏพัฒนา
อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย
อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ (คณะมนุษยศาสตร์)
อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
40. อาคารคณะวิทยาการจัดการ
41. อาคารการแพทย์แผนจีน
42. อาคารการศึกษาพิเศษ
43. อาคารสำานักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
44. อาคารสำานักวิชาบัญชี
45. อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
อาคารส�านักงาน จ�านวน 21 หลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อาคารสำานักงานอธิการบดี
อาคารสาธารณูปโภค ประปา นำ้าดื่ม
อาคาร Visitor Center
อาคารสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารศิลปวัฒนธรรม
อาคารสำานักวิทยบริการ
อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม
อาคารสำานักงานกิจการนักศึกษา
อาคารฝ่ายยานพาหนะ
อาคารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
อาคารศูนย์สุขภาพ
อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(อาคารศูนย์พัฒนาภูมิทัศน์)
13. อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย
14. อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ (อาคารปฏิบัติการพืช)
15. อาคารสำานักศิลปะและวัฒนธรรม

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)
600
950
352
12,887
989
896
2,051
692
658
1,431.60
1,431.60

ลักษณะ
ของอาคาร
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
กลุ่มอาคาร
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
2546
2548
2549
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2552
2552

540
354
525
1,028.12
1,028.12
428

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

2554
2554
2554
2555
2555
2555

1,140
277
918
592
239
2,145
361
590
375
250
1,326
232

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

2517
2519
2521
2523
2527
2535
2540
2541
2543
2543
2543
2544

18
300
128

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น

2544
2544
2545
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พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)
144
109
36
560
135
1,050

ลักษณะ
ของอาคาร
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
กลุ่มอาคาร
คสล. 1 ชิ้น
คสล. 3 ชั้น

1. อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 3)
2. อาคารหอประชุมกาสะลองคำา
3. อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์
4. อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Food Center)
5. อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ
อาคารหอพักและบ้านพัก จ�านวน 9 หลัง

400
1,586
1,036
1,652
13,230

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

2524
2519
2540
2540
2552

1. Uni Dorm 1
2. Uni Dorm 2
3. Uni Dorm 3
4. Uni Dorm 4
5. Uni Dorm 5
6. Uni Dorm 6
7. Uni Dorm 7
8. Uni House (Single)
9. Uni House (Family)
สนามกีฬาและโรงยิม จ�านวน 4 หลัง

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
16,556
844
36
1,397

คสล.
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.

2558
2558
2558
2558
2559

ที่

ชื่ออาคาร

16. อาคารองค์การนักศึกษา
17. อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 1
18. อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2
19. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
20. โรงผลิตนำ้าประปาผิวดิน
21. อาคารองค์การนักศึกษา
อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จ�านวน 5 หลัง

1.
2.
3.
4.

อาคารพลศึกษา
อาคารไดร์กอล์ฟ
อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
อาคารเอนกประสงค์พิกุลทอง (ข้างสนามกีฬาเอนกประสงค์)

3
3
3
3
3
3
3
4
4

ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
2545
2545
2548
2552
2553
2557

อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 5 หลัง
1.
2.
3.
4.
5.

อาคารบริหารงานกลาง
อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์
อาคารเรียนโปรแกรมสถาปัตยกรรม
อาคารยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน
อาคารสถานพยาบาล อาคารแพทย์แผนไทย

3
3
3
2
3

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
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1. ถนนมหาวิ ท ยาลั ย ความยาวทั้ ง สิ้ น
16 กิโลเมตร
2. ระบบประปามหาวิ ท ยาลั ย ก� า ลั ง
การผลิต 300 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง
3. ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้
9,570 KVA.
4. ระบบโทรศัพท์ จ�านวน 288 เลขหมาย
สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า 600 เลขหมาย
มีคู่สายภายนอก 24 วงจร
5. ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ความสามารถใน
การบ�าบัดน�้าเสียวันละ 120 ลูกบาศก์เมตร
6. อ่ า งเก็ บ น�้ า เพื่ อ การผลิ ต น�้ า ประปา
ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศก์เมตร

ระบบสาธารณูปโภค

รายงานประจำาปี

2557
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ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
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ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
รายชื่อทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/ องค์กรภายนอก ประจำาปี 2557
จ�านวนนักศึกษา
ชื่อทุน
ที่รับทุน (คน)
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.

ทุนมูลนิธิวัตไกรกฤษ์
ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุนมูลนิธิน้อมจิตต์ร่วมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทุนอาจารย์สุทธิพงษ์
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
ทุนนายขวัญชัย - นางบุญศิริ เรืองศิริ
ทุนเฉลิมราชกุมารี
ทุน 1 อำาเภอ 1 ทุน
ทุนจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
ทุน 1 มหาลัยวิทยาลัย 1 ทุน
ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ทุนจิตติน
ทุนสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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

3
2
6
1
1
5
5
23
1
1
1
1
1
4
1
17
9
2
2
1
1
2
9
1
10
8
8
6
1
2
1
1

จ�านวนเงิน
(ต่อ 1 ทุน)
20,000
40,000
7,000
3,000
25,000
10,000
5,000
30,000
63,000
26,500
20,000
6,000
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
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ชื่อทุน
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ทุนปิยมหาราชานุสรณ์
ทุนนางสาวละออ หลิมเซ่งทาย
ทุนมูลนิธิวันชัย-อรชร
ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ พระราชทานการศึกษาสงเคราะห์
ทุน 7 สี ช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา
ทุน ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
ทุน คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง
ทุน คุณชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทุนคุณประเสริฐ จิตรสกุล
ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ให้เฉพาะพระ)
ทุน ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ (ให้เฉพาะพระ)
ทุนคุณรัตนา จงสุทธนามณี

จ�านวนนักศึกษา
ที่รับทุน (คน)
7
1
1
8
1
50
10
10
50
6
20
32
10

จ�านวนเงิน
(ต่อ 1 ทุน)
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
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
รายชื่อหน่วยงาน/ บุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ประจำาปี 2557
ชื่อหน่วยงาน/ บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
หัวข้อการเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน
1. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ ธนวัฒน์
2. สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ
สำานักงานเขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
7. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

9. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

10. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
ทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
ศึกษาดูงานด้านการบำารุงรักษาพื้นที่
สีเขียวของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
การศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนา
งานประกันคุณภาพแก่ตัวแทนผู้นำานักศึกษา
การศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและงานประกันคุณภาพ

สถานที่
กองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์

จัดทำาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกัน และชมทัศนียภาพบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสโมสร
ปีการศึกษา 2556 และเข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์เพื่อให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแนวทางประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกัน กับคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมทั้งขอลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการประกันคุณภาพ
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะผู้บริหาร
และอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
ศึกษาดูงานและสัมมนาเครือข่าย เรื่องการจัดการ
คณะครุศาสตร์
เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยในมิติของศตวรรษที่ 21
รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
และเชิญอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสัมมนาตามโครงการฯ
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ชื่อหน่วยงาน/ บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม

หัวข้อการเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน

11. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์

12.

คณะครุศาสตร์

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาโท วัดผลการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงและเป็นการเปิดโลกทัศน์
และเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. เรียนบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดีอย่างไร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับนักศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และชมทัศนียภาพบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บัณฑิตศึกษา
ศึกษาดูงานการบริหารงานจัดการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
อุดมศึกษา เพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการบริหาร
การศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
การวิจัยและบริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
คณะครุศาสตร์
การประกันคุณภาพการศึกษา และบันทึกตกลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความร่วมมือการเป็นเครือข่ายพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษา และงานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะวิทยาการจัดการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และงานวิจัยและพัฒนา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(การสื่อสารสื่อใหม่)
สถาบันคลังสมองของชาติ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำางานวิชาการ
เพื่อสังคม ศึกษาดูงานด้านการบริการแพทย์แผนไทย
และด้านการวิจัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สถานที่

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(Campus Tour) และสื่อมวลชน
22. สำานักงานเทศบาลตำาบลเมืองงาย
อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

จัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(Campus Tour) และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

23. University of Minnesota

นำานักศึกษามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
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24. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
25. โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตำ๋าดรุณเวทย์)
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฝึกปฏิบติงานด้านโรงแรม
การลงทะเบียนแบบ Free Enrollment

27. หน่วยประเมินคุณภาพฯ ห้างหุ้นส่วนจำากัด
เอ็ดคิว แอสเซส

การเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิต เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำาปีงบประมาณ 2557
การเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิต ของนักวิชาการ
ศูนย์เครือข่าย สมศ. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เพื่อติดตามผลหลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
ของ สมศ.
ศึกษาดูงานโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของ
นักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสาธิต
ตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพช่องปาก (ฟัน)
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในระดับชั้นอนุบาล และ
ประถมศึกษา
ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

28. สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
29. โรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัดน่าน
30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านดู่
จังหวัดเชียงราย
31. คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ
สิงคโปร์
32. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
33. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34. คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
สหศาสตร์ศึกษาเชียงราย
35. คณาจารย์และพระนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วังน้อย)
36. สถาบันศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา

สถานที่
สำานักวิชาสังคมศาสตร์
สำานักวิชาการท่องเที่ยว
สำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต
สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์และงานนิทรรศการ

สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม สำานักศิลปะ
ล้านนา
และวัฒนธรรม
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม สำานักศิลปะ
ล้านนาและลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และวัฒนธรรม
ระหว่างสถาบันศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม สำานักศิลปะและ
ล้านนา
วัฒนธรรม

37. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
38. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำานักส่งเสริม ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ล้านนา
39. ดร.ปิยรัหฎ์ ปริญญาพจน์ เจริญทิพย์
ศึกษาดูงานพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์และนิทรรศการ
รองประธานกรรมการดำาเนินงาน อพ.สช.
พร้อมคณะ

สำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

40. คณาจารย์และศิลปินจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงานพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์และนิทรรศการ

สำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

41. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย NUS
ประเทศสิงคโปร์

การบริหารจัดการภายในองค์กร

สำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ชื่อหน่วยงาน/ บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
42. คณะผู้บริหารและอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
43.
44.
45.
46.

หัวข้อการเยี่ยมชม/ ศึกษาดูงาน

สถานที่

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
แผนการดำาเนินงาน การจัดทำาศูนย์การเรียนรู้งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ
ศึกษาข้อมูลการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา
ศึกษาข้อมูลการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา
ศึกษาข้อมูลการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา
สอบเทียบเครื่องทดสอบ

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
47. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ
48. สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจติดตามผลการรับรองห้องปฏิบัติการ
49. นายณัฐวัฒน์ แก้วนำ้า
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบสำาหรับโครงการ
ก่อสร้างถนนจากบ้านฮวก (พะเยา)-เมืองคอบเมืองเจียงฮ้อน (สปป.ลาว)
50. โรงเรียนดรุณราษฎร์
การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 17025

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 17025

53. คณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์จอมทอง

การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 17025

54. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)

การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 17025

55. คณะอาจารย์ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ

การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO 17025

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ
อาหาร นำ้า และ
ผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ
อาหาร นำ้า และ
ผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ
อาหาร นำ้า และ
ผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ
อาหาร นำ้า และ
ผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ
อาหาร นำ้า และ
ผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพ
อาหาร นำ้า และ
ผลิตภัณฑ์
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานประจำาปี

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมสำาคัญในรอบปี 2557
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2557
กิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง (วันที่ 21 ตุลาคม 2556)

งานป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556)
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ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย จั ด โครงการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ขาดแคลน และด้อยโอกาส
ในหมู่บ้านชนบทในจังหวัดเชียงราย ประจำาปี พ.ศ. 2557
ณ ตำ า บลบั ว สลี อำ า เภอแม่ ล าว ตำ า บลทรายขาว
ตำ า บลธารทอง อำ า เภอพาน และตำ า บลแม่ พ ริ ก
อำ า เภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย (วั น ที่ 29–30
พฤศจิกายน 2557)

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการสัมมนา
หลักสูตรการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (วันที่ 28 - 30
พฤศจิกายน 2556)
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช (วันที่ 4 ธันวาคม 2556)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำางานนำาเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
ในหัวข้อ “การบริหารจัดการศึกษา ความท้าทายในโลกของความเปลี่ยนแปลง” (วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2557)
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วันพร (วันที่ 13 มกราคม 2557)

วันราชภัฏ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557)
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บ ร ร พ ช า อุ ป ส ม บ ท พุ ท ธ ท า ย า ท พุ ท ธ ศ า ส น า
ประจำาปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน
ณ วัดเครือข่ายในจังหวัดเชียงรายและพะเยา (วันที่ 29 - 30
มีนาคม 2557)

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและกำากับดูแลอาคารควบคุม
ภาครัฐ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ในการดำ า เนิ น การสนั บ สนุ น การเปลี่ ย น
หลอดผอมเบอร์ 5 (มีนาคม 2557)

รดนำ้าดำาหัวเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง (วันที่ 10 เมษายน 2557)
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พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี 2556 (วันที่ 17 ตุลาคม 2557)

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง (วันที่ 18 กรกฎาคม 2557)

งานรวมพลสมาชิ ก ทู บี นั ม เบอร์ วั น ระดั บ ประเทศ
ครบรอบ 12 ปี ทู บี นั ม เบอร์ วั น ประจำ า ปี 2557
(วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2557)

163

164

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (วันที่ 9 สิงหาคม 2557)

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ (วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
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งานเกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2556 (วันที่ 19 กันยายน 2557)
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รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
คณะครุศาสตร์ : สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อบรมเชิงปฏิบัติ
เรื่ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ให้แก่นักศึกษา (วันที่ 22 มีนาคม 2557)

คณะวิ ท ยาการจั ด การ : ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2014” (วันที่ 21 มีนาคม
2557)

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ : งานวั น มนุ ษ ย์ แ ละประกวด
ร้ อ งเพลงไทยลู ก ทุ่ ง “ดาวรุ่ ง ราชภั ฏ ” ครั้ ง ที่ 8
(วันที่ 15 มกราคม 2557)
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วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก :
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความร่วมมือ
การพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรลุ่ ม นำ้ า โขง โดยมี
เครื อ ข่ า ยสมาชิ ก เพื่ อ นบ้ า นในแถบลุ่ ม นำ้ า โขง
5 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม
และเครื อ ข่ า ยสมาชิ ก ภายในประเทศร่ ว มด้ ว ย
(วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2556)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : โครงการสร้างเสริม
สุขภาวะเครือข่ายความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาวะ
ด้านที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุในชุมชน
ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (วันที่ 15 พฤษภาคม - 19 กันยายน 2557)

ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ : การลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านกิจกรรมเครือข่าย
บริการวิชาการแก่สังคมระหว่างสำานักวิชาสังคมศาสตร์
กับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 31 มีนาคม 2557)

วิ ท ยาลั ย นานาชาติ : จั ด ประชุ ม สั ม มนาและ
นิ ท รรศการนานาชาติ ครั้ ง ที่ 10 ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“เครื อ ข่ า ยความรู้ เ พื่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศ
อาเซียน” ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (วันที่ 8 - 12
พฤษภาคม 2557)
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ส� า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ : แข่ ง ขั น ทั ก ษะ
ด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally (Emergency
Medical Services) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์แคมป์ ภายใต้หัวข้อ CRRU ROBOT
CHALLENGE 2014 (วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม
2557)

ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ : การบรรยายพิเศษหัวข้อ
“บั น ไดสู่ ค วามสำ า เร็ จ ของการเป็ น นั ก บริ ห ารงาน
ยุติธรรมที่ดี” (วันที่ 7 กรกฎาคม 2557)

ส� า นั ก วิ ช ากฎหมาย : อบรมสั ม มนาแนวทาง
การพัฒนาความเป็นพลเมืองกับการจัดการเรียน
การสอนในระดั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (วั น ที่ 13
มิถุนายน 2557)
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ส� า นั ก วิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว : Photowalk ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวภายในประเทศร่วมกับบริษัท Google
(วันที่ 27 กันยายน 2557)

ส�านักวิชาบัญชี : โครงการสืบสานประเพณีบายศรี
สู่ขวัญน้องใหม่ (วันที่ 19 กันยายน 2557)

สถาบันวิจัยและพัฒนา : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการจัดการงานวิจัยสู่การเป็นนักบริหาร
การวิจัย (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556)

โรงเรียนสาธิต : พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำาปีการศึกษา
2556 (วันที่ 16 มีนาคม 2557)

169

170

รายงานประจำาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ส� า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ :
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร eDLTV เพื่ อ เยาวชน
ทั่ ว ถิ่ น ไทย เรี ย นรู้ ได้ ใต้ ร่ ม พระบารมี ระยะที่ 1
(วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556)

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม : 40 ปี ราชภัฏเชียงราย
40 ศิลป์ถิ่นล้านนา (วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557)

ส� า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น : ประชุ ม
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก าร (วั น ที่ 12
กรกฎาคม 2557)

ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการรุ่ น เยาว์ : อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เส้นทางเถ้าแก่น้อย” (วันที่ 18 - 19
กุมภาพันธ์ 2557)

สถาบั น ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน :
เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการและ
จัดนิทรรศการ อพ.สธ. หัวข้อ
“ทรั พ ยากรไทย : นำ า สิ่ ง ดี ง าม
สู่ ต าโลก” (วั น ที่ 20 - 26
ธันวาคม 2556)
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ศูนย์วิศวกรรมโยธา : ทดสอบและตรวจสอบวัสดุ
ทางวิ ศ วกรรมโยธา โครงการก่ อ สร้ า งถนนจาก
บ้ า นฮวก (พะเยา) - เมื อ งคอบ - เมื อ งเจี ย งฮ้ อ น
(สปป.ลาว) (กันยายน 2557)

ส�านักงานอธิการบดี : พิธีมอบหลอดผอม เบอร์ 5
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( วันที่ 5
มีนาคม 2557)

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร
น�้า และผลิตภัณฑ์ : งานวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ และ
การขยายพันธุ์พืชเก๊กฮวยสะโง๊ะ ด้วยวิธีการเพาะ
เลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร
ตามหลักเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเกษตรพื้นที่สูงสะโง๊ะ (วันที่ 22 สิงหาคม 2556
- 23 กันยายน 2557)

ส� า นั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งและบริ ก ารวิ ช าการ :
โครงการ “หนึ่งใจ ติวให้น้อง” Osotspa Road to
University 2014 (วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2557)

171

รำยงำนประจ�ำปี
2557

คณะผู้จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี 2557
ที่ปรึกษา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา
นางนิตยา ยืนยง

รวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์/ เรียบเรียง :
นางเกสกานดา เชื้อสะอาด
นายวระวิทย์ ศิรินาม
นางสาวสุรีพร คำาสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รองอธิการบดี
ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะท�างาน :

บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5377 6035
http://plan.crru.ac.th

ปีที่พิมพ์ : 2558
จ�านวนพิมพ์ : 500 เล่ม
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำากัด

ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรม :
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกหน่วยงาน

