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คำนำ
	เอกสารสารสนเทศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจำปีการศึกษา 2552 โดยสังเขป ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทิศทางใน
การบริหารจัดการการจัดการศึกษาและการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆของการเป็นส ถาบันอ ุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
	กองนโยบายและแผน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อผู้บริหารบุคลากรและ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนางาน
ตลอดจนบุคคลผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาค้นคว้า
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กองนโยบายและแผน
มิถุนายน2552
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ป ระวัติมหาวิทยาลัย	
วิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตราสัญลักษณ์และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย	
โครงสร้างองค์กร	
คณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาวิชาการ	
คณะกรรมการส่งเสริมก ิจการมหาวิทยาลัย	
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	
หลักสูตรที่เปิดส อน	
นักศึกษา	
ผู้สำเร็จก ารศึกษา	
บุคลากร	
งบประมาณ	
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอ าคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
การพัฒนานักศึกษา	
การพัฒนาบุคลากร	
การบริการวิชาการแก่สังคม	
การวิจัย	
การทำนุบำรุงศ ิลปวัฒนธรรม	
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพ ฒ
ั นาจากโรงเรียนฝกึ หัดค รูป ระกาศนียบัตรการศกึ ษาส กู่ ารเป็น
วิทยาลัยครูเชียงรายสถาบันราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปัจจุบันโดยมีประวัติ
พัฒนาการตามลำดับดังนี้

โรงเรียนฝึกหัดครูป ระกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
	วันที่11กันยายน2512จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดค รูประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครูโดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ในการจัดตั้ง
ว ิทยาลัยครูเชียงราย
	
• วันท ี่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอ นุมัติให้จ ัดต ั้งว ิทยาลัยครูเชียงราย โดยมี
นายบัณฑิตวงษ์แก้วดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก
• ปีพ.ศ.2518เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับครูประจำการและเปิดรับนักศึกษา
ระดับป ระกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.ก ศ.)เป็นรุ่นแรกและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นส ูง
(ป.กศ.สูง) ในปตี ่อมา
	
• ปีพ.ศ.2520มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยค รูเชียงรายเป็นส ถาบันก ารศึกษา
และวิจัยสามารถเปิดสอนได้ถ ึงระดับปริญญาตรีโดยมีนายวิเชียรเมนะเศวตดำรงตำแหน่งเป็นอ ธิการ
คนแรก และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จำนวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชา
ภาษาไทยและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท ั่วไป
4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

• ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
และส าขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์  พ ร้ อ มทั้ ง ไ ด้ มี ป ระกาศก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารใ ห้ แ บ่ ง ส่ ว นร าชการข อง
วิทยาลัยค รูเชียงรายออกเป็น10หน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจข องวิทยาลัยค รูและให้รวมกลุ่ม
เป็นสหวิทยาลัยโดยให้วิทยาลัยค รูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม“สหวิทยาลัยล้านนา”

สถาบันราชภัฏเชียงราย
	
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว ่า “สถาบันราชภัฏเชียงราย” แทนชื่อ
วิทยาลัยครูเชียงรายเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับค วามหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
	
วันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
สถาบันราชภัฏโดยมตี ราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั รชั กาลปจั จุบนั อ ยูใ่ นวงรีแ ละในวง
รอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่าสถาบันราชภัฏเชียงราย ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า
RAJABHATINSTITUTEC
 HIANGRAIโดยมผี ชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ส เุ ทพพ งศ์ศ รีว ฒ
ั น์ด ำรงตำแหน่ง
เป็นอธิการบดีค นแรก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	
• วันท ี่ 10ม ถิ นุ ายน2547พ ระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั ภ มู พิ ลอดุลยเดชท รงลงพระปรมาภิไธย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อว ันที่14มิถุนายน
2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ
ภาษิตว ิไลธรรมดำรงตำแหน่งอธิการบดีจนถึงป ัจจุบัน
• ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน
เพื่อพัฒนาไปสู่การ “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรขู้ องประชาชน มีส ว่ นรว่ มในการสนับสนุนก ารดำเนินงานของภาครฐั รวมทงั้ ภ าคเอกชนแ ละเป็น
องค์การที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง”

	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ม กี ารพฒ
ั นาทางดา้ นกายภาพเพือ่ รองรับก บั จ ำนวนนกั ศึกษา
ที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมกี ารก่อสร้างอาคารใหม่จ ำนวนมากดังนี้
1.อาคารศูนย์ก ารเรียนรเู้พื่อปวงชน(หอสมุด)
	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องสำหรับใช้ศ ึกษาค้นคว้าห าความรู้ และ
ห้องประชุม จำนวน 42 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 23,450 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ.2551 และได้รับพระราชทานนามอาคารจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมารว่า“อาคารยุพราชวิทยมงคล”โดยเป็นอาคารศูนย์ก ารเรียนรู้ที่ทันส มัยได้มาตรฐาน
สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้าห าความรู้
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2.อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 658 ตารางเมตร ประกอบด้วย
ห้องเรียน6ห้องห้องน้ำชายและหญิงจำนวน4ห้องก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2552โดยเป็นอ าคาร
ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นลดความแออัดในชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศแห่งก ารเรียนรู้
3. อ าคารศูนย์การประชุมนานาชาติ
	
เป็นอ าคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ช นั้ ป ระกอบดว้ ยหอ้ งประชุมส มั มนาห อ้ งจดั แ สดงนทิ รรศการ
ห้องจัดก ิจกรรมทางวิชาการห้องจัดกิจกรรมนักศึกษาจำนวน19ห้องขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม11,692.75
ตารางเมตร ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ . 2551 - 2553 โดยเป็นอ าคารที่ใช้ส ำหรับ
จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม จัดแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิชาการ จัดกิจกรรมของนักศึกษา
รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
4.อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์(คณะมนุษยศาสตร์)
	
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 931 ตารางเมตร ประกอบด้วย
ห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำช ายและหญิง จำนวน
4 ห้อง ได้รับงบประมาณการก่อสร้างในปี พ.ศ . 2552 โดยเป็นอ าคารที่ใช้ส ำหรับจัดการเรียนการสอน
ด้านมนุษยศาสตร์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มม ากขึ้น
5.อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์(คณะวิทยาศาสตร์)
	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 595 ตารางเมตร ประกอบด้วย
ห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำช ายและหญิง
จำนวน 4 ห้อง ได้รับงบประมาณการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นอ าคารที่ใช้สำหรับจ ัดการเรียน
การสอนและฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
6.ศูนย์ก ีฬาอเนกประสงค์
	ประกอบด้วยสระว่ายน้ำขนาด50x25เมตรพื้นที่ใช้สอย3,796ตารางเมตรสนามฟุตบอล
พื้นที่ใช้สอย18,394ตารางเมตรอัฒจันทร์พื้นทีใ่ช้สอย 2,850.28ตารางเมตรลานกีฬาพื้นทีใ่ช้สอย
18,845 ต ารางเมตรแ ละอาคารกฬี าในรม่ พ นื้ ทีใ่ ช้สอย3,636ต ารางเมตรได้รบั งบประมาณในการกอ่ สร้าง
ระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2554 โดยเป็นศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ที่จะใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
แก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมด้านกีฬา รวมถึงเป็นสถานที่ออกกำลังกายแก่นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป
CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY
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วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา

วิสัยทัศน์

	เป็นม หาวิทยาลัยเพือ่ ก ารพฒ
ั นาทอ้ งถนิ่ ท มี่ งุ่ ให้โอกาสทางการศกึ ษา
แก่ประชาชน ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน มีส่วนร่วม
และสนับสนุนก ารดำเนินงานของภาครฐั รวมทงั้ ภ าคเอกชนแ ละเป็นอ งค์การ
ที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ

	 1.	ผลิตบ ัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ มคี ุณธรรม
		 และจริยธรรม
2.	วิจัยและพัฒนาเพื่อส ร้างความเป็นมหาวิทยาลัยทเี่ชี่ยวชาญประเทศลุ่มน ้ำโขง
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
	 4.	ทำนุบำรุงศ าสนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 5.	เสริมส ร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นส ูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งว ิชาชีพครู
	6.	ศึกษาวิจัยส่งเสริมแ ละสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	 7.	นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย


เป้าหมาย

	1.	เป็นมหาวิทยาลัยท ี่คำนึงถึงค วามสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและสังคม
	2.	เป็นมหาวิทยาลัยส มบูรณ์แบบทางเลือกใหม่ของสังคมไทย
	3.	เป็นมหาวิทยาลัยท ี่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาที่หลากหลาย
		 และตอบสนองความต้องการของสังคม
	4.	เป็นมหาวิทยาลัยแ ห่งการวิจัยท ี่สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม
	5.	เป็นมหาวิทยาลัยท มี่ ีคุณภาพตามมาตรฐานสังคมไทยและสังคมโลก
	6.	เป็นมหาวิทยาลัยท ี่มีความเชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่1 การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
	
• ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มีความรู้ค ู่คุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
	• พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
	• สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่3การพัฒนาความร่วมมือกับน านาชาติเพื่อความเป็นสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
	
ั นธรรม
• เป็นศ นู ย์กลางการศกึ ษาก ารวจิ ยั ก ารบริการวชิ าการแก่ส งั คมแ ละการทำนุบ ำรุงศ ลิ ปวฒ
ในระดับภ ูมิภาคและระดับสากล

ประเด็นย ุทธศาสตร์ที่4การอยู่รอดและอยู่ดีของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
	• บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและคำนึงถ ึงความสำคัญของท้องถิ่น
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ตราสัญลักษณ์ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์
	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า พ ระราชทานต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ต รา
พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่9เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วย
วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งอ อก
โดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ
แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ
ดังนี้

สีน้ำเงิน	แทนค่า	สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม
		
“ราชภัฏ”
สีเขียว	แทนค่า	แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ40แ ห่ง
		ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง	แทนค่า	 ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
สีส้ม	แทนค่า	 ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทีก่ ้าวไกล
		
ใน40มหาวิทยาลัย
สีขาว	แทนค่า	 ความคิดอันบริสุทธิข์ องนักป ราชญ์แห่งพ ระบาทสมเด็จ
		
พระเจ้าอยู่หัว

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

“ต้นกาสะลองคำ” คือต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
มีดอกสีแสด มีทรงพุ่มกว้าง ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว
ส อื่ ค วามหมายถงึ ค วามเรียบงา่ ยค วามแข็งแกร่งความรดุ ห น้า
และความร่มเย็น
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จังหวัดเชียงราย

โครงสร้างการบริหารและการแบ่งหน่วยงาน
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
แ ละประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ


คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี


กลุ่มหน่วยงาน
จัดการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
7. คณะสังคมศาสตร์
8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง
9. บัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา
1. สำนักงานอธิการบดี
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
5. สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
6. สำนักบริการวิชาการแก่สังคม
7. ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น
8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

กลุ่มหน่วยงาน
งาน/โครงการพิเศษ
1. ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ศูนย์วิศวกรรมโยธา
3. ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์
4. ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ศูนย์สิ่งทอล้านนา
6. สำนักประสานงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
7. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
8. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
9. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
10. โครงการศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
11. โครงการพัฒนาสิทธิเด็กและสตรี
12. โครงการศูนย์ข้อมูลภูมิภาคและท้องถิ่น
13. โครงการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
14. งานพัฒนาดนตรี
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คณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
นายคำรณโกมลศุภกิจ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ร.สายสมรสร้อยอินต๊ะ

1.

2.

3.

ก รรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาณพภาษิตวิไลธรรม
อธิการบดีม หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
2.	ดร.ธนาชัยธีรพัฒนวงศ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์เหล็กกล้า
	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
12
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผ ู้ทรงคุณวุฒิ
1.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณด ร.วิษณุเครืองาม
2.	 นายนิพนธ์วงษ์ตระหง่าน
3.	ศาสตราจารย์พ ิเศษดร.ยวุ ัฒน์ว ุฒิเมธี
4.	นายโกวิทศุภมงคล
5.	ดร.นิวัฒน์แจ้งอริยวงศ์
6.	นายอนันต์เหล่าธรรมทัศน์
7.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ไมตรีสุทธจิตต์
8.	 นายวันชัยจงสุทธนามณี
9.	พลตำรวจตรีอ ำนวยสุ ขเจริญ
10.	เรืออากาศเอกววิ รรธน์เพิ่มพูน
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1.

2.

3.

4.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ ากผบู้ ริหาร

.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์
1
2.รองศาสตราจารย์ยุพิน จันทร์เรือง
3.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ยิ่งยงเทา
 ประเสริฐ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

1.

2.
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
1.รองศาสตราจารย์ดรีพัฒน์บุญจ นาวิโรจน์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะณีสมรัก
3.อาจารย์ดิเรกวรรณวัฒนกูล
4.อาจารย์เนรมิตรจิตรรักษา

3.

4.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียวประสิ
 ทธิ์วิเศษ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการสภาวิชาการ
ประธานสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ร.มาณพภาษิตวิไลธรรม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณด ร.ไมตรีสุทธจิตต์
.ศ าสตราจารย์พ ิเศษดร.ยุวัฒน์วุ ฒิเมธี
2
3.รองศาสตราจารย์นิโลบลน ิ่มกิ่งรัตน์
4.รองศาสตราจารย์สุเทพพงศ์
 ศรีว ัฒน์
5.ผ ู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายสมรสร้อยอินต๊ะ
6.นายแพทย์ดร.วิชัยโชควิวัฒน
หมายเหตุ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ 1 - 6
มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 24 ส.ค. 2550 - 23 ส.ค. 2552
CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY
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มรช.

สารสนเทศประจำปี
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

กรรมการ

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธ ิดาจ ันทร์มณี
กรรมการจากคณะครุศาสตร์
2.	ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์วีรย ุทธกำจร
	กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
	กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์
4.	ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร
	กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ
5.	รองศาสตราจารย์ฑวัตชี วะเกตุ
กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ร.ยิ่งยงเทาประเสริฐ
	กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พ ื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ดร.ประนอมแก้วระคน
หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 1 - 2 และ 5 - 6
มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 2550 - 28 มิ.ย. 2552
กรรมการลำดับที่ 3 - 4
มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 2550 - 1 เม.ย. 2552
16
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1.

2.

ประธานกรรมการ
ดร.ธ นาชัยธี รพัฒนวงศ์

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

1.

2.

3.

4.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.	พระมหาวุฒชิ ัยวชิรเมธี
2.	นายคำไพศาลสิทธิกานต์
3.	นายชัชชัยธรรมารุ่งเรือง
4.	นายปริญญ์จิ ราธิวัฒน์

CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY

17

มรช.

สารสนเทศประจำปี
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5.

6.

7.

9.

10.

11.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นางปริษาปานะนนท์	
6.นายโยธินเนื่องจำนง
7.นายสุภชัยวีระภุชงค์	
8.นายเสริมชัยกิตติรัตนไพบูลย์

9.ด ร.หาญจ ันทร์ตระกูล	
10.นางรัตนาจงสุทธนามณี
11.นายมงคลชัยดวงแสงทอง

1.
กรรมการโดยตำแหน่ง

1. นายเกรียงไกร กันทะนะ
2. นางสาวปาริชาต สุริโยกร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียวประสิทธิว์ ิเศษ

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8.

2.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
ผ ู้ช่วยศาสตราจารย์ด ร.มาณพ ภ าษิตวิไลธรรม

1.

2.

3.

4.

5.

รองอธิการบดี

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติลี ้ตระกูล
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียวประสิทธิ์วิเศษ
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญอนันตสมบูรณ์
4.	รองศาสตราจารย์ดร.ประนอมแก้วระคน
5.	อาจารย์วรสฤษฎิ์ปิ งเมือง
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มรช.
1.

สารสนเทศประจำปี
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2.
ผู้ช่วยอธิการบดี
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์พันธุ
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส ุรพลเวียงนนท์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ผ ู้บริหารกลุ่มห น่วยงานจัดการศึกษา
1
.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธ ิดาจ ันทร์มณี	คณบดีค ณะครุศาสตร์

.	รองศาสตราจารย์ฑวัตชีวะเกตุ	
2
คณบดีค ณะวิทยาศาสตร์
		
และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ยุพินจันทร์เรือง	
คณบดีค ณะมนุษยศาสตร์
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดชมุงเมือง	คณบดีค ณะวิทยาการจัดการ
5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์วีรย ุทธกำจร	คณบดีค ณะเทคโนโลยี
		อุตสาหกรรม
6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ร.ยิ่งยงเทาประเสริฐ	คณบดีว ิทยาลัยการแพทย์
		
พื้นบ้านและการแพทย์
		
ทางเลือก
7.	อาจารย์วรรณะรัตนพงษ์	
คณบดีค ณะสังคมศาสตร์
8.	รองศาสตราจารย์ด ร.มาฆะขิตตะสังคะ	
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
		
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
9.	รองศาสตราจารย์ดร.นพพรธ นะชัยขันธ์	คณบดีบ ัณฑิตวิทยาลัย
20
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.	นางสาวพัฒนาโปชัยคุปต์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
2.	อาจารย์ดร.ปรมนิ ทร์อริเดช	
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ศรีส ม	
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
		
สารสนเทศ
4.	อาจารย์วิรัชนิลอ่างทอง	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมว ิชาการและงานทะเบียน
5.	อาจารย์นฤมลเรื
 องรังษี	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
6.	ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ด ร.มาณพภาษิตวิไลธรรม	
รักษาการผู้อำนวยการ
		
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น
7.	อาจารย์วรสฤษฎิ์ปิงเมือง	
รักษาการผู้อำนวยการ
		
สำนักบริการวิชาการแก่ส ังคม
8.	อาจารย์เฉลิมเกียรติตุ่นแก้ว	
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
		
เชียงราย
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มรช.

สารสนเทศประจำปี
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ผ ู้บริหารกลุ่มห น่วยงานงาน/โครงการพิเศษ
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์น ุกุลอินทกูล
	ผู้อำนวยการศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาสุวรรณ
	ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพรธเนศสกุลว ัฒนา
ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
	อาหารน้ำและผลิตภัณฑ์
4.	อาจารย์ศ รีวรรณไชยสุข
	ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5.	รองศาสตราจารย์ท รงพันธ์วรรณมาศ
	ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งทอล้านนา
6.	ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ งษ์ศักดิ์ศิริพงษ์
	ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ
	การศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนาแก้วโพธิ์
	ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
	และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

22
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

8.

9.

10.

11.

12.

13.

8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส ุทธิพรธเนศสกุลวัฒนา
	ผู้อำนวยการโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ ืช
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีหมวกกุล
	ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท ้องถิ่น
10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป ระยูรห่วงนิกร
	ผู้อำนวยการโครงการศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
11.	อาจารย์จ ุไรรัตน์วรรณศิริ
	ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาสิทธิเด็กแ ละสตรี
12.	อาจารย์วิทยาวรรณศิริ
	ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาดนตรี
13.	รองศาสตราจารย์ทรงพันธ์วรรณมาศ
ผู้รับผิดชอบโครงการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
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มรช.

สารสนเทศประจำปี
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดส อน
	ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 116 หลักสูตร
แบ่งเป็นระดับป ระกาศนียบัตร2หลักสูตร ระดับปริญญาตรี90หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร จำแนกตามคณะ/
ชื่อหลักสูตร/ชื่อปริญญา/สาขาวิชาได้ดังนี้
คณะครุศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร4ป)ี
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร5ป)ี


หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(หลักสูตร1ป ี)
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตร2ป ี)

ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
(ค.บ .)
(ม ลั ติมีเดีย)
ครุศ าสตรบัณฑิต
(ค.บ.)

-

ก ารศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
พลศึกษา
เคมี
การศึกษาพิเศษ* 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
(ค.ม .)
หลักสูตรและการสอน
การวิจัยและประเมินผ ล
การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนา
(ปร.ด.)
สังคม

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตร3ป ี)
หมายเหตุ*หลักสูตรใหม่ท ี่เริ่มเปิดส อนในปีการศึกษา2552
24
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ภาคปกติ ภาคพิเศษ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร2ป)ี

ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต พ ืชศาสตร์
•
(วท.บ.)
วทิ ยาศาสตร์ส ุขภาพสัตว์
•
สาธารณสุขศาสตร์
•
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี
•
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)
ชีววิทยาประยุกต์
•
(หลักสูตร4ป)ี
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
•
•
วิทยาการคอมพิวเตอร์
•
•
วิทยาศาสตร์ก ารกีฬา
•
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
•
การอาหาร
วิทยาศาสตร์ส ิ่งแวดล้อม
(แขนงวิชาสิ่งแวดล้อมทั่วไป) •
ฟิสิกส์ประยุกต์
•
วิทยาศาสตร์ส ุขภาพ
•
(การส่งเสริมสุขภ าพเด็ก)
เกษตรที่สูง
•
สัตวเวชศาสตร์
•
สาธารณสุขศาสตร์
•
•
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
•
หลักสูตร
วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์
•
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วท.ม.)
สาธารณสุขศาสตร์
•
(หลักสูตร2ป ี)
และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
•
การสื่อสารวิทยาศาสตร์
•
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สารสนเทศประจำปี
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ภ าษาไทย
•
เพื่อการศึกษา1**
ภาษาไทย
•
เพื่อการศึกษา2**
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต InternationalProgram •
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.)
(EnglishStudies)
(หลักสูตร4ปี)
ดนตรี(ดนตรีสากล)
•
ภาษาจีน
•
•
ภาษาจีนธุรกิจ
•
ภาษาญี่ปุ่น
•
•
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
•
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
•
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
•
•
ภาษาอังกฤษ
•
•
ภาษาไทย
•
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
•
•
ทัศนศิลป์
•
ออกแบบผลิตภัณฑ์
•
•
นาฏศิลป์และการละคร
•
บรรณารักษ์และสารนิเทศ
•
ศาสตร์
กราฟฟิกดีไซน์*
•
การจัดการท่องเที่ยว
และการบริการ
•
(หลักสูตรนานาชาติ)* 
หลักสูตร
ครุศ าสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน
•
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.)
ดนตรีศ ึกษา*
•
(หลักสูตร5ป)ี
หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
•
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)
การสอนภาษาไทย
•
(หลักสูตร2ป ี)
การสอนภาษาจีน* 
•
หมายเหตุ* หลักสูตรใหม่ท ี่เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา2552
 **หลักสูตรสำหรับน ักศึกษาชาวต่างชาติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
หลักสูตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการโรงแรม
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
(อ.ศศ.)
•
(หลักสูตร2ป)ี
หลักสูตร
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
•
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
(อ.บธ.)
การบริหารธุรกิจ
•
(หลักสูตร2ป)ี
(แขนงวิชาการตลาด)
การบริหารธุรกิจ
•
(แขนงวิชาการบัญชี)
การบริหารธุรกิจ
(แ ขนงวิชาคอมพิวเตอร์
•
ธุรกิจ)
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป
•
•
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจ
•
•
(หลักสูตร2ปี)
(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
การบริหารธุรกิจ
•
•
(แ ขนงวิชาการตลาด)
การบริหารธุรกิจ
(แขนงวิชาการบริหาร
•
•
ทรัพยากรมนุษย์)
การบริหารธุรกิจ
•
•
(แขนงวิชาการบัญชี)
การบริหารธุรกิจ 
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
•
•
ธุรกิจ)
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.)
•
(หลักสูตร2ป ี)
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ
•
•
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ .)
(แ ขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
(หลักสูตร4ป)ี
การบริหารธุรกิจ
•
•
(แขนงวิชาการตลาด)
การบริหารธุรกิจ
(แขนงวิชาการบริหาร
•
ทรัพยากรมนุษย์)
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ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ
(แ ขนงวิชาการบัญชี)
การบริหารธุรกิจ
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
การบริหารธุรกิจ
(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(ศ ศ.บ.)
การจัดการโรงแรม

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร4ปี)
หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นศ.บ.)
(หลักสูตร4ปี)
หลักสูตร
บ ริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)
(หลักสูตร2ป)ี
หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารการตลาด*
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(นศ.ม.)
(หลักสูตร2ปี)
หมายเหตุ*ห ลักสูตรใหม่ท ี่เริ่มเปิดส อนในปีการศึกษา2552

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร2ป ี)

28

ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล
(วท.บ.)
เทคโนโลยีก ่อสร้าง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงวิชาเทคโนโลยี
ก่อสร้าง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงวิชาเทคโนโลยี
•
•
คอมพิวเตอร์อ ุตสาหกรรม)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
•
(แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.)
และการจัดการ
•
•
(หลักสูตร2ป ี)
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีค อมพิวเตอร์
•
•
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)
อุตสาหกรรม
(หลักสูตร4ป ี)
เทคโนโลยีก ารจัดการ
•
อุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์
•
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก ่อสร้าง
•
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์
•
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.)
และการจัดการ
(หลักสูตร4ป)ี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์*
•
หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(สถ.บ.)
•
(หลักสูตร5ป)ี
หมายเหตุ*หลักสูตรใหม่ทเี่ริ่มเปิดสอนในปกี ารศึกษา2552

คณะสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร2ป)ี
หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร4ป ี)
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร4ปี)
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร4ป)ี

ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
(ศศ.บ.)
นิตศิ าสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
(น.บ.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
(รป.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศทาง
(วท.บ.)
ภูมิศาสตร์
จิตวิทยาสังคม*

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
•
•

•

•

•

•
•
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร4ป)ี

ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
•
(ศศ.บ.)
การพฒ
ั นาสังคม
•
•
ส ังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
•
หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
•
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)
สังคมศาสตร์เพื่อก ารพัฒนา
•
(หลักสูตร2ป ี)
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)
•
(หลักสูตร2ป ี)
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต
(ปร.ด.)
ภูมิภาค
•
(หลักสูตร3ป)ี
หมายเหตุ* หลักสูตรใหม่ทเี่ริ่มเปิดสอนในปกี ารศึกษา2552

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
แพทย์แผนไทยบัณฑิต
(หลักสูตร4ป)ี
หลักสูตร
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
(หลักสูตร2ป ี)
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตร3ป ี)

ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
แพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย
(พ ท.บ.)
การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต การแพทย์แผนไทย
(พท.ม.)
การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
ปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต การแพทย์แผนไทย
(ปร.ด.)
การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
•

•
•
•

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร4ป)ี
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ชื่อปริญญา(ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ส หวิทยาการบริหารท้องถิ่น
•
•
(ศศ.บ.)
ชาติพันธุศ์ ึกษาอนุภูมิภาค
•
ลุ่มน ้ำโขง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

นักศึกษา
นักศึกษาใหม่

	
ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งราย มี นั ก ศึ ก ษาใ หม่  จ ำนวนทั้ ง สิ้ น
5,670คนจำแนกได้ดังนี้

จำนวนนักศึกษาใหม่จำแนก

ตามประเภทนักศึกษา
ประเภทนักศึกษา

ภ าคปกติ
ภาคพิเศษ
กศ.ปช.
บัณฑิตศึกษา
รวม

กลุ่มส าขาวิชา
รวม
มนุษยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
สุขภาพ
จำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

3,295

73.71

974

89.77

115

100.00 4,384 77.32

384 8.59
93
8.57
791 17.70 18
1.66
4,470 100.00 1,085 100.00

-
- 
115

-
477 8.41
- 
809 14.77
100.00 5,670 100.00

จำนวนนักศึกษาใหม่จำแนก

ตามระดับก ารศึกษา
ระดับการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา
รวม
มนุษยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
สุขภาพ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ปริญญาตรี
3,679 82.30 1,067 98.34
ป ระกาศนียบัตรบัณฑิต 484 10.83
- 
-
ปริญญาโท
307 6.87
18
1.66
รวม
4,470 100.00 1,085 100.00

115
-
-
115

100.00 4,861 85.73
-
484 8.54
-
325 5.73
100.00 5,670 100.00
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จำนวนนักศึกษาใหม่จำแนกตามคณะ
คณะ

ประเภทนักศึกษา
ภาคพิเศษ
รวม
ภาคปกติ
กศ.ปช.
บัณฑิตศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ครุศาสตร์
699 15.95
ว ิทยาศาสตร์และ
520 11.86
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
432 9.85
วิทยาการจัดการ
1,314 29.97
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 454 10.36
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ 115 2.62
ทางเลือก
สังคมศาสตร์
843 19.23
วิทยาลัยนานาชาติ
7
0.16
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
รวม
4,384 100.00
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-

-

660

81.58

1,359 23.97

33

6.91

18

2.22

571

-
267
60

-
55.98
12.58

28
54
-

3.46
6.68
-

460 8.11
1,635 28.83
514 9.07

-

-

-

-

112

23.48

49

6.06

5

1.05

-

-

477

100.00

809

115

10.07

2.03

1,004 17.71
12

0.21

100.00 5,670 100.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา2552มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมนี ักศึกษาทั้งหมด17,293คนจ ำแนกได้ดังนี้
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามประเภทนักศึกษา
ประเภทนักศึกษา

ภ าคปกติ
ภาคพิเศษ
กศ.ปช.
บัณฑิตศึกษา
รวม

กลุ่มส าขาวิชา
มนุษยศาสตร์แ ละ วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
สุขภาพ
จำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

9,466

66.30 2,371 88.27

2,945 20.62 201 7.48
1,868 13.08 114 4.25
14,279 100.00 2,686 100.00

รวม
จำนวน ร้อยละ

316

96.34 12,153 70.28

1
11
328

0.31 3,147 18.20
3.35 1,993 11.52
100.00 17,293 100.00

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามระดับก ารศึกษา
ระดับการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์แ ละ วิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
จำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

อนุปริญญา
13
0.09
-
-
ปริญญาตรี
12,398 86.83 2,572 95.76
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 611 4.28
- 
- 
ปริญญาโท
1,195 8.37 114 4.24
ปริญญาเอก
62
0.43
-
-
รวม
14,279 100.00 2,686 100.00

รวม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

-
317
-
9
2
328

-
13
96.65 15,287
-
611
2.74 1,318
0.61
64
100.00 17,293

0.08
88.40
3.53
7.62
0.37
100.00
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จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามคณะ
คณะ

ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก
สังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
รวม

34

ประเภทนักศึกษา
ภาคพิเศษ
รวม
ภาคปกติ
กศ.ปช.
บัณฑิตศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

2,303

18.95

560

17.80 1,145 57.45 4,008 23.18

1,102

9.07

56

1.78

114

5.72 1,272

1,411
3,677
1,269

11.61 18
0.57
30.26 1,193 37.91
10.44 145 4.61

86
275
-

4.32 1,515 8.76
13.80 5,145 29.75
-
1,414 8.18

316

2.60

1

0.03

11

0.55

2,056

16.92

1,168

37.11

362

18.16 3,586 20.74

19

0.15

6

0.19

-

-

328
25

7.35

1.90
0.14

12,153 100.00 3,147 100.00 1,993 100.00 17,293 100.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

นักศึกษาชาวต่างชาติ


ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน
ทั้งสิ้น378คนจำแนกได้ด ังนี้

จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติจำแนก

ตามระดับก ารศึกษา
วุฒิบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ระดับก ารศึกษา

รวม

จำนวน

ร้อยละ

142
233
1
2
378

37.57
61.64
0.26
0.53
100.00

จำนวน

ร้อยละ

จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติจำแนก

ตามคณะ
คณะ

ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ
สังคมศาสตร์
ศูนย์การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
รวม

1
1
200
27
2
2
3
142
378

0.26
0.26
52.91
7.15
0.53
0.53
0.79
37.57
100.00
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จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติจำแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จำนวน

ร้อยละ

หมายเหตุ

ภ าษาไทยเพื่อการศึกษา(ว ุฒิบัตร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหาร(วท.บ.4ป ี)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย(ศ ศ.บ.4ป)ี
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศ ศ.บ.4ป ี)
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.4ปี)
ภาษาอังกฤษศึกษา(E nglishS tudies)(ศศ.บ.4ป ี)

142
1
27
76
8
88

37.57
0.26
7.15
20.11
2.12
23.28

ท ัศนศิลป์(ศศ.บ.4ป ี)
การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บธ.บ.4ป ี)
การบริหารธุรกิจ(แ ขนงวิชาการจัดการทั่วไป)(บธ.บ.4ป ี)
การจัดการโรงแรม(ศ ศ.บ.4ปี)
นิเทศศาสตร์(นศ.บ.)
วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ(ว ศ.บ.4ปี)
การบริหารธุรกิจ(แ ขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ)(บธ.บ.4ป ี)
การแพทย์แผนไทย(พ ท.บ.4ป)ี

1
5
6
14
1
2
1
2

0.26
1.32
1.59
3.71
0.26
0.53
0.26
0.53

รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.4ป)ี
การบริหารการศึกษา(ค .ม.2ป ี)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค(ปร.ด.3ป)ี
รวม

1
1
2
378

0.26
0.26
0.53
100.00

นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน84ค น,
พม่า1คน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน
นักศึกษาจีน1ค น,
พม่า1ค น
นักศึกษาลาว
นักศึกษาลาว
นักศึกษาจีน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ในระหว่างปกี ารศึกษา 2546 - 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น418ค นด ังนี้

ระดับการศึกษา

น ักศึกษาแลกเปลี่ยน
วุฒิบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

2546

2547

22
-
-
-
22

- 
-
-
-
-

ปที สี่ ำเร็จก ารศึกษา
2548
2549
2550

2551

2552

23
55
-
-
78

25
73
6
4
108

4
110
-
-
114

9
29
-
-
38

4
47
6
1
58

รวม

87
314
12
5
418

ข้อมูลณเดือนมิถุนายน2552
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ผู้สำเร็จการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวนทั้งสิ้น 4,074 คน
จำแนกได้ดังนี้
จำนวนผสู้ ำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับก ารศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา
ระดับการศึกษา

กลุ่มส าขาวิชา
รวม
มนุษยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
เทคโนโลยี
สุขภาพ
จำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ป ระกาศนียบัตร
46
1.32
อนุปริญญา
193 5.52
ปริญญาตรี
2,531 72.36
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 462 13.21
ปริญญาโท
264 7.55
ปริญญาเอก
2
0.06
รวม
3,498 100.00
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- 
-
-
-
501 96.72
-
-
17 3.28
-
-
518 100.00

- 
-
57
-
-
1
58

- 
46
1.13
-
193 4.74
98.28 3,089 75.82
-
462 11.34
-
281 6.90
1.72
3
0.07
100.00 4,074 100.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ป ระกาศนียบัตร
46
อนุปริญญาศิลปศาสตร์(อ.ศศ.)
22
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ(อ .บธ.)
-
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
74
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
441
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)
139
นิติศาสตรบัณฑิต(น .บ.)
89
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
366
แพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)
29
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
678
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
-
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศ ศ.ม.)
-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ว ท.ม.)
-
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บ ธ.ม.)
-
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)
-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.)
-
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบ ัณฑิต(พท.ด ) -
รวม
1,884

2.44
1.17
-
3.93
23.41
7.38
4.72
19.43
1.54
35.99
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00

-
-
-
-
171
7.81
26
1.19
192
8.77
225 10.27
83
3.79
135
6.16
28
1.28
584 26.67
462 21.10
104
4.75
29
1.32
17
0.78
112
5.11
19
0.87
2
0.09
1
0.05
2,190 100.00

รวม
จำนวน

ร้อยละ

46
1.13
22
0.54
171
4.20
100
2.45
633 15.54
364
8.93
172
4.22
501 12.30
57
1.40
1,262 30.98
462 11.34
104
2.55
29
0.71
17
0.42
112
2.75
19
0.47
2
0.05
1
0.02
4,074 100.00

ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม– ธ ันวาคม2551
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บุคลากร
ในปี2552 ม หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมบี ุคลากรจ ำนวนทั้งส ิ้น855ค น จ ำแนกได้ด ังนี้

1.จำนวนบุคลากร จ ำแนกตามประเภทบุคลากร
สายงาน
ประเภทบุคลากร

ว ิชาการ
จำนวน
ร้อยละ

ข้าราชการพลเรือน
พ นักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

132
14
-
189
335

39.40
4.18
-
56.42
100.00

ส นับสนุนวิชาการ
จำนวน
ร้อยละ

13
4
45
458
520

2.50
0.77
8.65
88.08
100.00

รวม
จำนวน

ร้อยละ

145
18
45
647
855

16.96
2.11
5.26
75.67
100.00

2.จำนวนบุคลากรสายงานวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร

คุณวุฒกิ ารศึกษา
รวม
ป ริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
จำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ข ้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

40
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4
-
67
71

5.63 104
-
14
94.37 115
100.00 233

44.63
6.01
49.36
10.00

24
-
7
31

77.42 132 39.40
-
14 4.18
22.58 189 56.42
100.00 335 100.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

3.จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนว ิชาการจำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร

คุณวุฒิการศึกษา
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก ต่ำกว่าป .ตรี
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

ข ้าราชการพลเรือน
2
พนักงานราชการ
3
ลูกจ้างประจำ
8
พนักงานมหาวิทยาลัย 293
รวม
306

0.65 11 28.21
0.98 -
-
2.61 1 2.56
95.75 27 69.23
100.00 39 100.00

-
-
-
-
-
1
-
- 36
1 100.00 137
1 100.00 174

- 
0.57
20.69
78.74
100.00

13
4
45
458
520

2.50
0.77
8.65
88.08
100.00

4.จำนวนบุคลากรสายงานวิชาการ(ข้าราชการพลเรือน)จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวน

ร้อยละ

รวม

14
71
250
335

4.18
21.19
74.63
100.00

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ข้อมูลณ
 เดือนมิถุนายน2552
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งบประมาณ

ง บแผ่นดินและเงินรายได้
	

	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีงบประมาณสำหรับใช้ในการ
ด ำเนินงานตามภารกิจข องมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น462,865,700บาทโดยจำแนกได้ดังนี้

1.จำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

งบแผ่นดิน
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รวม

จำนวนเงิน

ร้อยละ

286,887,400
175,978,300
462,865,700

61.98
38.02
100.00

2.จำนวนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
งบรายจ่าย

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

42

ประเภทงบประมาณ
แ ผ่นดิน
รายได้
จำนวนเงิน
ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ

73,493,000
54,259,500
103,726,700
49,408,200
6,000,000
286,887,400

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รวม
จำนวนเงิน

ร้อยละ

25.62 48,203,200 27.39 121,696,200 26.29
18.91 110,281,500 62.67 164,541,000 35.55
36.16 9,448,200
5.37 113,174,900 24.45
17.22 4,045,400
2.30 53,453,600 11.55
2.09
4,000,000
2.27 10,000,000 2.16
100.00 175,978,300 100.00 462,865,700 100.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

3. จำนวนงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.การจัดการเรียนการสอน
3.การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
4.การวิจัยและงานสร้างสรรค์
5.การบริการวิชาการแก่สังคม
6.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7.การบริหารจัดการ
8.การพัฒนาระบบการเงิน
 และงบประมาณ
9.การประกันคุณภาพ
รวม

ประเภทงบประมาณ
รวม
แผ่นดิน
รายได้
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ

560,200

0.20

40,149,200
2,379,500
10,023,400
10,387,200
1,442,800
220,466,900
123,000

704,800

0.40

1,265,000

0.27

13.99 28,402,100
0.83 1,606,200
3.49 1,306,400
3.62 540,100
0.50 472,200
76.85 142,538,600

16.14
0.91
0.74
0.31
0.27
81.00

68,551,300
3,985,700
11,329,800
10,927,300
1,915,000
363,005,500

14.81
0.86
2.45
2.36
0.41
78.43

0.04

0.15

384,200

0.08

261,200

1,355,200 0.47 146,700 0.08 1,501,900 0.32
286,887,400 100.00 175,978,300 100.00 462,865,700 100.00

งบกองทุนของมหาวิทยาลัย
ประเภทกองทุน

ก องทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย
กองทุนพัฒนานักศึกษา
รวม

จำนวนเงิน

ร้อยละ

51,316,400
19,823,174
14,810,685
9,338,490
95,288,749

53.85
20.80
15.55
9.80
100.00

ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายป ระจำปีงบประมาณพ .ศ .2552
(ตุลาคม2551– ก ันยายน2552)
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พื้นที่อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด
953 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา และยังรับผิดชอบดูแล
สวนสมเด็จพ ระศรีนครินทร์เชียงรายอกี จ ำนวน625ไร่
รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,578 ไร่ 3 งาน
1 ตารางวา มีอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
ดังนี้

44

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

1.อาคารสถานที่
ที่

ชื่ออาคาร

1.อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการจ ำนวน37หลัง
1 อาคารBiotech2(โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์)
2 อาคารคณะครุศาสตร์
3 อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
4 อาคารBiotech1
(อาคารคณะเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม)
5 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
7 อาคารคณะสังคมศาสตร์
8 อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา
9 อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ
10 อาคารศิลปะ
11 อาคารฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพธุรกิจ
(โรงแรมราชภัฏอ ินน์)
12 อาคารคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี1
13 อาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้าน(ส ่งเสริมสุขภ าพพื้นบ้าน)
14 อาคารเรียนรวม25ปี
15 อาคารโรงพยาบาลสัตว์
16 อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์
17 อาคารนาฏศิลป์
18 อาคารศูนย์ภาษา
19 อาคารเรียนรวม2

พื้นที่ใช้สอย
(ตรม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่
ก่อสร้าง

1,434
2,267
592
1,313

อาคาร1ชั้น
อ าคาร3ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร2ชั้น

2518
2519
2519
2519

2,280
2,294
1,047
932
932
550
2,528

อ าคาร3ชั้น
อาคาร3ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร4ชั้น

2520
2520
2522
2524
2524
2525
2532

5,760
132
6,208
1,110
1,636
550
862
640 

อ าคาร4ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร8ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร2ชั้น 

2537
2538
2539
2540
2540
2542
2543
2544 
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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ชื่ออาคาร

อ าคารปฏิบัตกิ ารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อาคารสปาล้านา
อาคารวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ส ำนักงานคณบดี)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อ าคารเรียน5ชั้น)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อาคารโยธา)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อาคารศิลปะ
อุตสาหกรรม)
อาคารวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี2
อาคารหอดูดาว
อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน ้ำโขง
อาคารศูนย์การเรียนรเู้พื่อปวงชน
อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน
อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อาคารราชภัฏพ ัฒนา
อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย
อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พื้นที่ใช้สอย
(ตรม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่
ก่อสร้าง

800
108
672
1,300
10,100
5,085
975
820
820

อ าคาร3ช ั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร2ชั้น 
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร

2544
2544
2544
2545 
2545
2545
2545
2545
2545

600
950
352
12,887
989
896
2,051
692
658

อาคาร2ชั้น
อาคาร3ชั้น
อาคาร2ช ั้น
อาคาร4ชั้น
กลุ่มอาคาร
อาคาร2ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร2ชั้น

2546
2548
2549
2549
2550
2550
2550
2550
2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ที่

ชื่ออาคาร

2.อาคารสำนักงานจำนวน18ห ลัง
1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2 อาคารสาธารณูปโภคป ระปาน้ำดื่ม
3 อาคารVisitorcenter
4 อาคารสำนักส่งเสริมว ิชาการและงานทะเบียน
5 อาคารศิลปวัฒนธรรม
6 อาคารสำนักวิทยบริการ
7 อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม
8 อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา
9 อาคารฝ่ายยานพาหนะ
10 อาคารร้านค้าสหกรณ์
11 อาคารศูนย์สุขภาพ
12 อาคารกองอาคารสถานที่
13 อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย
14 อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ
(อาคารปฏิบัตกิ ารพืช)
15 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
16 อาคารองค์การนักศึกษา
17 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต1
18 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต2

พื้นที่ใช้สอย
(ตรม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่
ก่อสร้าง

1,140
277
918
592
239
2,145
361
590
375
250
1,326
232
18
300

อ าคาร2ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร2ช ั้น
อาคาร2ช ั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร4ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร2ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น

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

128
144
109
36

อ าคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น
อาคาร1ชั้น

2545
2545
2545
2548
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ชื่ออาคาร

3.อาคารหอประชุมและโรงอาหารจำนวน4ห ลัง
1 อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต
2 อาคารหอประชุมก าสะลองคำ
3 อาคารหอประชุมส พุ รรณิการ์
4 อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. อาคารหอพักจำนวน10หลัง
1 อาคารหอพักราชพฤกษ์
2 อาคารหอพักพิทักษ์ชาตรี
3 อาคารหอพักมฤคทายวัน
4 อาคารหอพักศิริเม็งราย
5 อาคารหอพักกระแจะจันทร์
6 อาคารหอพักจันทร์กระพ้อ
7 อาคารหอพักชะเอม
8 อาคารหอพักฉะอ้อน
9 หอพักสวัสดิการ(โสด)
10 หอพักสวัสดิการ(ครอบครัว)
5. สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม จำนวน 4 หลัง
1 อาคารโรงยิมเนซี่ยม
(โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ก ารกีฬา)
2 อาคารกีฬาชั่วคราว
3 อาคารพลศึกษา
4 อาคารไดร์กอล์ฟ

2.ระบบสาธารณูปโภค

พื้นที่ใช้สอย
(ตรม.)

ลักษณะของ
อาคาร

ปีที่
ก่อสร้าง

400
1,586
1,036
1,652

อ าคาร1ช ั้น
อาคาร1ช ั้น
อาคาร1ช ั้น
อาคาร1ช ั้น

2524
2535
2540
2540

1,350
1,183
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,344
1,920

อาคาร3ช ั้น
อาคาร3ช ั้น
อาคาร3ช ั้น
อาคาร3ช ั้น
อาคาร3ช ั้น
อาคาร3ช ั้น
อาคาร3ชั้น
อาคาร3ช ั้น
อาคาร4ช ั้น
อาคาร4ชั้น

2519
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2545
2545

1,052

อาคาร1ชั้น

2525

490
120
288

อ าคาร1ช ั้น
อาคาร1ช ั้น
อาคาร2ช ั้น

2537
2546
2547

	2.1	ถนนมหาวิทยาลัยความยาวทั้งสิ้น14กิโลเมตร
	
2.2	ระบบประปามหาวิทยาลัยกำลังการผลิต600ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
	
2.3	 ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายพลังงานได้1.65MVA
	2.4	 ระบบโทรศัพท์จำนวน192เลขหมายสามารถรองรับคสู่ ายได้ม ากกว่า300เลขหมาย
		มีค ู่สายภายนอก1วงจร
	
2.5	 ระบบบำบัดน้ำเสียความสามารถในการบำบัดน ้ำเสียว ันละ10ล ูกบาศก์เมตร
	2.6	 อ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาความจุทั้งสิ้น1,018,293ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลณเดือนมิถุนายน2552
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
ม หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ม กี ารลงนามความรว่ มมอื ก บั ห น่วยงานและองค์กรในตา่ งประเทศ
เป็นจ ำนวนมากเพือ่ แ ลกเปลีย่ นความรว่ มมอื ท างดา้ นวชิ าการน กั ศึกษาบ คุ ลากรก ารวจิ ยั ศ ลิ ปวฒ
ั นธรรม
โดยได้มีการลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่ปีพ .ศ .2545จ นถึงปัจจุบันด ังนี้
หน่วยงานและองค์กร

COLLEGEOFCATERING,C OMMERCE
ANDTOURISM
 ONSORTIUMOF 6UNIVERSITIESIN
C
KANSAI,JAPAN

ประเทศ

วันที่ลงนามความร่วมมือ

ประเทศฮังการี

พ.ศ.2545

ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.2545

ป ระเทศฟิลิปปินส์
XISHUANBANNAEDUCATIONCOLLEGE
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
THEUNIVERSITYOFSOCIALSCIENCES ประเทศสาธารณรัฐ
ANDHUMANITIES,VNU
สังคมนิยมเวียดนาม
YUXITEACHERSCOLLEGE
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
UNIVERSITYOFSOUTHAUSTRALIA
ประเทศออสเตรเลีย
AICHIUNIVERSITYOFEDUCATION
ประเทศญี่ปุ่น
YUNNANNATIONALITIESUNIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
SIMAOVOCATIONALEDUCATIONCENTER ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
MINDANAOSTATEUNIVERSITY

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
GUANGXIUNIVERSITYFORNATIONALITIES ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
QUANGBINHTEACHERSTRAININGCOLLEGE ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
HONGHEUNIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
SIMAOTEACHERSCOLLEGE

พ.ศ.2546
พ.ศ.2546
29เมษายน2546
19 ก รกฎาคม 2547
9ส ิงหาคม2547
25พฤศจิกายน2547
10มิถุนายน2548
14สิงหาคม2548
1พ ฤษภาคม2550
15พฤษภาคม2549
16ม ิถุนายน2549
11กรกฎาคม2549
28กรกฎาคม2549
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หน่วยงานและองค์กร

มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนมณฑลยูนนาน
LUANGNAMTHATEACHERTRAINING
COLLEGE
 INTERNATIONAL,MAINLAND
SIL
SOUTHEASTASIAGROUP
YUNNANPROVINCIALTOURISMS CHOOL,
YUNNANP.R.CHINA

ประเทศ

วันที่ลงนามความร่วมมือ

ประเทศสาธารณรัฐ
17ก รกฎาคม2549
ประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐ
14พฤศจิกายน2549
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศไทย
15พฤศจิกายน2549

ป ระเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
SCHOOLOFINTERNATIONALRELATION, ประเทศสาธารณรัฐ
YUNANUNIVERSITY
ประชาชนจีน
KUNMINGUNIVERSITY,KUNMING,
ประเทศสาธารณรัฐ
YUNNAN,P.R.CHINA
ประชาชนจีน
SOUTHWESTUNIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
CHINACHONGQINGNORMAL
ประเทศสาธารณรัฐ
UNIVERSITY
ประชาชนจีน
YANGTZENORMALUNIVERSITY(YZNU)
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
HOCHIMINHCITYOPENU
 NIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
ROYALUNIVERSITYOFPHNOMPENH
ประเทศกัมพูชา
YUXINORMALUNIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
LUANGPRABANGTEACHERTRAINING
ประเทศสาธารณรัฐ
COLLEGE
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
SOUTHWESTJIAOTONGUNIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
DALIUNIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
YUNANUNIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
HUNTINGTONUNIVERSITY
ประเทศแคนาดา

2มีนาคม2550
2 มีนาคม2550
2 ม ีนาคม2550
14มิถุนายน2550
16มิถุนายน2550
18มิถุนายน2550
16กรกฎาคม2550
3ตุลาคม2550
11มกราคม2551
21 ม กราคม2551
26มกราคม2551
3เมษายน2551
4เมษายน2551
17เมษายน2551

ข้อมูลณ
 เดือนมิถุนายน2552
50
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

การพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนอกเหนือจากภารกิจในการให้ค วามรู้ในด้านวิชาการแก่นักศึกษา
แล้วย งั ได้จ ดั ก จิ กรรมสำหรับพ ฒ
ั นานกั ศึกษาเช่น ก จิ กรรมกฬี าและการสง่ เสริมสุขภ าพก จิ กรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นโดย
ในปี2552มีโครงการพัฒนานักศึกษาในเรื่องต่างๆดังนี้
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ชื่อโครงการ

โครงการทุนอุดหนุน
การศึกษา

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการ
สนับสนุน
ความเป็นเลิศ

ชื่อกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตน ักศึกษา

1. ท ุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
 ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์
2. ท ุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
 ทีไ่ม่มีสัญชาติและพิการทางกาย
3. ท ุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ทีป่ ระสบภัยพ ิบัติ
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทางด้านวิชาการว ิชาชีพค ุณธรรม นักศึกษาของคณะต่างๆ
และจริยธรรม
พัฒนาความสามารถนักศึกษาใน 1. ทุนสนับสนุนความเป็นเลิศ
เชิงวิชาการและวิชาชีพ
ด้านวิชาการ
2. ทุนสนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านวิชาชีพ
3. ทุนสนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านความสามารถพิเศษ
4. ทุนสนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านภาวะการเป็นผู้นำนักศึกษา
จัดส่งน ักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย
เรียนรู้ในต่างประเทศ
ในการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ


โครงการ
ทุนการศึกษา
สำหรับแลกเปลี่ยน
กับต่างประเทศ
โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ 1.ท ุนเลือดใหม่สาขาขาดแคลน
ของการเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 2.ราชภัฏเชียงรายอาสา
ท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น

52
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. ส นับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่
ศึกษาในสาขาขาดแคลน
1. ท ุนสนับสนุนในการจัดก ิจกรรม
ค ่ายอาสาของคณะต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
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การพัฒนาบุคลากร
	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด ำเนินก ารพฒ
ั นาบคุ ลากรของมหาวิทยาลัยในหลายๆด า้ นเช่น
การสนับสนุนก ารเพิ่มว ุฒิการศึกษา การสนับสนุนเข้าสตู่ ำแหน่งท างวิชาการ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ฝึกอ บรมแ ละการศกึ ษาดงู านทงั้ ภ ายในประเทศและตา่ งประเทศรวมถงึ ก ารจดั ส วัสดิการและสง่ เสริมด า้ น
สุขภาพให้กับบุคลากรโดยในปี2552 มโีครงการพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆดังนี้
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ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร



ชื่อกิจกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน

1. สนับสนุนก ารเพิ่มวุฒิ
ของบุคลากร

ทุนการศึกษาของบุคลากร
1. ระดับป ริญญาโทจำนวน1ท ุน
2. ระดับป ริญญาเอกจำนวน22ท ุน
2. สนับสนุนการเข้าส ู่
ทุนสนับสนุนการเข้าส ู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งท างวิชาการ
1. ระดับผศ.จ ำนวน10ทุน
2. ระดับรศ.จำนวน10ทุน
3. ระดับศ.จำนวน10ทุน
3. จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
4. พัฒนาภาวะผู้นำ
จัดก ิจกรรมส่งเสริมแ ละพัฒนาผู้บริหาร
ข องผู้บริหาร
ทุกระดับ
5. จ ัดสวัสดิการและสร้างเสริม จัดส วัสดิการและส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากร
สุขภ าพทดี่ ีแก่บุคลากร
ในเรื่องต่างๆดังนี้
1. การตรวจสุขภาพประจำปี
2. ก ารจัดสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆ
3. ก ารจัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร
6. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จัดก จิ กรรมสำหรับพ ฒ
ั นาบคุ ลากรสายวชิ าการ
ในเรื่องต่างๆดังนี้
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2. การฝึกอ บรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน
3. ก ารเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ
7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จัดกิจกรรมสำหรับพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในเรื่องต่างๆดังนี้
1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
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การบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มุ่งขยายขอบเขตและ
รูปแบบการบริการวิชาการให้เป็นกลไกในการกระจายโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงประโยชน์ อันพึงได้จ าก
การศึ ก ษาเพื่ อ น ำสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต  โดยมุ่ ง ร ะดม
ทรั พ ยากรจ ากแ หล่ ง ต่ า งๆ  ใ นท้ อ งถิ่ น แ ละก ารพั ฒ นา
องค์ ก รบ ริ ก ารวิ ช าการแ ก่ สั ง คม ใ ห้ ส ามารถบ ริ ก ารไ ด้ 
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ความร่ ว มมื อ กั บ อ งค์ ก รภ ายนอก เพื่ อ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ย
การเรี ย นรู้ แ ละก ารใ ห้ ก ารบ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ละ
ครอบคลุ ม เป้ า ห มายอ ย่ า งทั่ ว ถึ ง  โ ดยเฉพาะก ารร่ ว มมื อ
กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาสังคม การเมือง
ก ารป กครองใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน ร วมทั้ ง ก ารเสริ ม ส ร้ า ง
ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2552
มีกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องต่างๆ ดังนี้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

	
1.	กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการส่งเสริม
		 คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรม
		 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และ
		 กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆเป็นต้น
	
2.	กิจกรรมร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น เช่น การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการแก่ผู้นำ
		 ชุมชนประชาชนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/NGO
	3.	กิจกรรมอบรม/ประชุมสัมมนาให้ความรแู้ ก่ประชาชน
	
4.	กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิทยากรบรรยาย อบรม แก่หน่วยงาน
		 ภายนอก
	
5.	กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่หน่วยงานภายนอก
	6.	กิจกรรมร่วมกับจังหวัดในงานวันสำคัญต่างๆ
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การวิจัย

	การวิจัยแ ละพัฒนาเป็นภ ารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยได้ระดมทรัพยากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการวิจัยในหลายรูปแบบ และในปี 2552 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดินจ ำนวน11โครงการแ ละจดั สรรจากเงินก องทุนส นับสนุนก ารวจิ ยั ซ งึ่ บ ริหารจดั การ
งบประมาณในรูปของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยอีกจ ำนวน5โครงการหลักดังนี้
	1.	งบประมาณสำหรับเป็นทุนโครงการวิจัยให้แก่อ าจารย์บุคลากรแ ละนักศึกษา
		• งานวิจัยด้านฐานข้อมูลท้องถิ่น
		•งานวิจัยเพื่อท ้องถิ่น
		 • งานวิจัยด้านเขตเศรษฐกิจชายแดน
		•งานวิจัยด้านชาติพันธุ์
		•งานวิจัยด้านวิชาชีพ
	2.งบประมาณสำหรับส นับสนุนและพัฒนาความรู้ให้ก ับบ ุคลากรในการทำวิจัย
	3.งบประมาณสำหรับสนับสนุนการขอรับสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
	4.งบประมาณสำหรับสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
	5.งบประมาณสำหรับโครงการวิจัยท ี่ดำเนินการผูกพันต่อเนื่องจากปีงบประมาณเดิม
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	นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่ น  ส ำนั ก งานส นั บ สนุ น ก ารวิ จั ย  (ส กว.)
สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ช าติ 
(สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุน
สนับสนุนก ารสร้างเสริมสุขภ าพ(ส สส.)แ ละงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินงานด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็น
อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษา
เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสืบสานศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ โดยในปี 2552 มกี ิจกรรมทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆดังนี้
	1.	การจดั น ทิ รรศการหมุนเวียนทางดา้ นศลิ ปวฒ
ั นธรรม
		 ให้นักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชม
		 ณ หอนิ ท รรศการห มุ น เวี ย นส ำนั ก ศิ ล ปะแ ละ
		 วัฒนธรรม
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2.ก ารจัดประชุมสัมมนาทางด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3.	การร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
พิธีถวายเครื่องสักการะล้านนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
	พระศรีน คริน ทราบรมราชชนนีก ารแสดงแสงส ี เสียงท างดา้ นวัฒนธรรมพ ธิ สี รงนำ้ พ ระ
พิธีรดน้ำดำหัวผเู้ฒ่าผู้แก่อาจารย์อาวุโสพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
การแ สดงค วามจ งรั ก ภั ก ดี แ ละส ำนึ ก ใ นพ ระม หากรุ ณ าธิ คุ ณ ข องส มเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น
4.	การให้บริการสืบค้นข ้อมูลส ารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ทั้งข้อมูลส ารสนเทศทเี่ป็นวัตถุท างวัฒนธรรม และข้อมูลสารสนเทศที่เป็น	
เอกสารสิ่งพิมพ์
CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY
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