ประวัตมหาวิิ ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา
สู่การเป็นวิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในปัจจุบัน โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามลำดับดังนี้
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครู
โดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง
วิทยาลัยครูเชียงราย
วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง
วิทยาลัยครูเชียงราย โดยมีนายบัณฑิต วงษ์แก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการคนแรก
ปี พ.ศ. 2518 เริ่ ม เปิ ด อบรมการศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ นสำหรั บ
ครูประจำการ และเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) เป็ น รุ่ น แรก และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง
(ป.กศ.สูง) ในปีต่อมา
ปี พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครู
เชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับ
ปริญญาตรี โดยมีนายวิเชียร เมนะเศวต ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการคนแรก
และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จำนวน 2 สาขา
วิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่ง
ส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย ออกเป็น 10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ
วิ ท ยาลั ย ครู แ ละให้ ร วมกลุ่ ม เป็ น สหวิ ท ยาลั ย โดยให้ วิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งรายรวมอยู่ ใ นกลุ่ ม
“สหวิทยาลัยล้านนา”
สถาบันราชภัฏเชียงราย
วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2535 ได้ รั บ พระราชทานชื่ อ สถาบั น ว่ า “สถาบั น ราชภั ฏ
เชียงราย” แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิต
บัณฑิต
วันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เพื่อเป็น
สิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบันอยู่ในวงรี และในวงรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า สถาบันราชภัฏเชียงราย
ด้ า นล่ า งมี อั ก ษรภาษาอั ง กฤษว่ า RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2547 ส่ ง ผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งรายได้ รั บ การยกฐานะและ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547
เป็นต้นมา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน
เพื่อพัฒนาไปสู่การ “เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีมาตรฐานของไทย
ภูมิภาค และนานาชาติ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University



ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้พัาหมาย
นธกิและยุจทธศาสตร์การพัฒนา

ปรัชญา
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์
		 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย จะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ต้ น แบบ
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาค และนานาชาติ
พันธกิจ
		 1. จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ เ น้ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า ง
มีมาตรฐาน
		 2. วิจัยและสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ ครู สื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		 3. ดำเนิ น การที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทางเลื อ กใหม่
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ก้าวข้ามพ้นระบบการสร้างข้อจำกัด
ทางโอกาส ความเสมอภาค และความยุติธรรม
		 4. เป็นเครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
เอกชน และประชาชนที่ข้ามพ้นพรมแดน
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เป้าหมาย
		 1. เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในด้านการพัฒนาท้องถิ่นในระดับประเทศ และระดับ
อนุภูมิภาค
		 2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาค และนานาชาติ
3. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบและทางเลือกใหม่
ของสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
		 1. ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
			 1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ
ตอบสนองความต้องการและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน
			 2. ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
			 3. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยมุ่งเน้นความเป็นคนดีของสังคม มีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความใฝ่รู้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง มีจิตสำนึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
		 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
			 1. เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาและให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
			 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับภาค ประเทศและอนุภูมิภาค
			 3. เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
		 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
			 1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ มี ศั ก ยภาพในการดำรงชี วิ ต และ
การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
			 2. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
		 4. ยุทธศาสตร์การอยู่รอด อยู่ดีและอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
			 สร้างคุณภาพและมาตรฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University



ตราสัญลักและต้
ษณ์นไม้  ประจำมหาวิทยาลัย

		 สีน้ำเงิน แทนค่า
		 สีเขียว แทนค่า
				
		 สีทอง แทนค่า
		 สีส้ม แทนค่า
				
		 สีขาว แทนค่า

ตราสัญลักษณ์
		 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า พระราชทานตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9
เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระ
เป็น “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักร
เป็ น รู ป เศวตฉั ต รเจ็ ด ชั้ น ฉั ต รตั้ ง อยู่ บ นพระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ
แปลความหมายว่ า ทรงมี พ ระบรมราชานุ ภ าพในแผ่ น ดิ น
ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้
สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
ความรุ่ ง เรื อ งทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ ก้ า วไกลใน 40
มหาวิทยาลัย
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
“ต้นกาสะลองคำ” คือ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย มีดอกสีแสด มีทรงพุ่มกว้าง
ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า
และความร่มเย็น
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โครงสร้มหาวิางทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สภาวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ
อธิการบดี
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
กลุ่มหน่วยงาน
จัดการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชากฎหมาย
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำนักวิชาบัญชี
สำนักวิชาการท่องเที่ยว

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักบริการวิชาการแก่สังคม
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
และฝึกอบรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

กลุ่มหน่วยงาน
โครงการพิเศษ
ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ศูนย์สิ่งทอล้านนา
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
สำนักประสานงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
สถาบันวิจัยชาติพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University



คณะกรรมการสภามหาวิ
ทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายกสภามหาวิทยาลัย
		

นายคำรณ โกมลศุภกิจ

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1 2 3

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

1.
			
		 2.
		
3.
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
ดร.ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา
2. นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน 		
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
4. นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา		
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
6. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
7. เรืออากาศเอกวิวรรธน์ เพิ่มพูล
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ
10. พลตำรวจตรีอำนวย สุขเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1 2 3 4

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
		
		
		

1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อาจารย์เอนก โคแพร่

ประธานสภาวิชาการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
		
		
		

1.
2.
3.
4.

อาจารย์วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง
รองศาสตราจารย์สมเดช มุงเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา จันทร์มณี
อาจารย์วิรัช นิลอ่างทอง
1 2 3
4 5 6

1 2
3 4

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ
รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิ
ทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการที่ปรึกษา

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

1 2 3
4 5 6

1 2

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ดร.ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี สุวรรณ
		 กรรมการจากคณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
			 กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. รองศาสตราจารย์ยุพิน จันทร์เรือง
		 กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์สมเดช มุงเมือง
		 กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ
5. อาจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม
			 กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ
			 กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
1 2 3
4 5 6

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน

14
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1. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
2. นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล
3. นายคำ ไพศาลสิทธิกานต์
4. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
6. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อธิการบดี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม
7 8
9 10 11

		
		
		
		

7. นายโยธิน เนื่องจำนงค์
8. นางรัตนา จงสุทธนามณี		
9. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
10. ดร.สุภชัย วีระภุชงค์
11. นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์

1 2
3 4 5

กรรมการโดยตำแหน่ง

1. ประธานสภานักศึกษา
		 2. นายกองค์การนักศึกษา

รองอธิการบดี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน
4. อาจารย์วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล

		
		
		
		

กรรมการและเลขานุการ

		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดี

1. อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
		 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
1 2
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1 2 3 4
5 6 7 8

1 2 3 4
5 6
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ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา
(หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา จันทร์มณี
			 คณบดีคณะครุศาสตร์
		 2. รองศาสตราจารย์ฑวัต ชีวะเกตุ
			 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ยุพิน จันทร์เรือง
			 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์สมเดช มุงเมือง
			 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วีรยุทธกำจร
			 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ
			 คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
			 และการแพทย์ทางเลือก

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา
(หน่วยงานภายในระดับเทียบเท่าคณะตามมติสภามหาวิทยาลัย)
1. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
			 คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ (รักษาการ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
			 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (รักษาการ)
3. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล	
			 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (รักษาการ)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์
			 คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน	
			 คณบดีสำนักวิชากฎหมาย (รักษาการ)
6. รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
			 คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (รักษาการ)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์	
			 คณบดีสำนักวิชาบัญชี (รักษาการ)
8. อาจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 	
			 คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว (รักษาการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University
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1 2 3 4 5

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
1. นางสาวพัฒนา โปชัยคุปต์
			 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
2. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
			 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม	
			 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เรืองรังษี
			 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
5. อาจารย์วิรัช นิลอ่างทอง
			 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1 2 3 4

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย)

1.
			
2.
			
3.
			
4.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นายไพรัช โรงสะอาด
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการแก่สังคม (รักษาการ)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรม (รักษาการ)
อาจารย์เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2555

1 2 3
4 5 6

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานโครงการพิเศษ (หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกุล อินทกูล
			 ผู้อำนวยการศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ
			 ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
			 ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์
4. อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข
			 ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
			 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
5. อาจารย์สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ
			 ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งทอล้านนา (รักษาการ)
		 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์
			 ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (รักษาการ)
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หลักสูตรที่เปิดสอน
7 8 9
10 11 12
13 14 15

		 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์
			 ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
			 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แก้วโพธิ์
			 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
			 ผู้อำนวยการศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
			 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
		 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ห่วงนิกร
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
13. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม
			 ผู้อำนวยการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (รักษาการ)
14. อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง
			 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15. อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว
			 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยชาติพันธุ์
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ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น
93 หลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
70 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 18 หลักสูตร
แ ล ะ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก 4 ห ลั ก สู ต ร
จำแนกได้ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555
1. คณะครุศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ค.บ.

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
การสอนภาษาจีน
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ดนตรีศึกษา
พลศึกษา
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
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ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ค.ด.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
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สาขาวิชา
วิชาชีพครู
การบริหารการศึกษา
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การบริหารการศึกษา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.

สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.
วท.บ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วท.บ.

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

วท.ม.
วท.ม.

การสอนวิทยาศาสตร์
การสื่อสารวิทยาศาสตร์
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3. คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
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ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

บธ.บ.

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

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

นศ.บ.
นศ.บ.

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นศ.บ.

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.บ.
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บธ.ม.
นศ.ม.

การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร์
(กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการตลาด)

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ.
5. คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้าง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ 
สถาปัตยกรรม
นวัตกรรมการออกแบบ

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

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

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

ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
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6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
พท.บ.
การแพทย์แผนไทย
ระดับปริญญาโท
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
พท.ม.
การแพทย์แผนไทย
ระดับปริญญาเอก
การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
พท.ด.

7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง
สหวิทยาการบริหารท้องถิ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
การจราจรทางอากาศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
การจัดการท่าอากาศยาน
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
การจัดการโครงการ
การจัดการโครงการ (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
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8. สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ศศ.บ.
ศศ.บ.

การพัฒนาสังคม
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.

ดนตรี (ดนตรีสากล)
ทัศนศิลป์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
จิตวิทยาสังคม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ศศ.ม.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปร.ด.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

9. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
กราฟฟิคดีไซน์
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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10. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
สาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
11. สำนักวิชาบัญชี
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
12. สำนักวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

บธ.บ.

การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ
การจัดการโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การบริหารโรงแรม

13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
14. สำนักวิชากฎหมาย
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต
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ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

รป.บ.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
น.บ.

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
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นักศึกษา

2. จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชา 
คณะ/ วิทยาลัย/ สำนักวิชา
จำนวนนักศึกษา
1. คณะครุศาสตร์

1,099

16.77

358

5.46

1,239

18.90

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

366

5.58

5. คณะมนุษยศาสตร์

607

9.26

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

101

1.54

7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

135

2.06

8. สำนักวิชาสังคมศาสตร์

461

7.03

9. สำนักวิชาบัญชี

426

6.50

10. สำนักวิชาการท่องเที่ยว

215

3.28

11. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

365

5.57

12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

146

2.23

13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

813

12.41

14. สำนักวิชากฎหมาย

223

3.41

6,554

100.00

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนนักศึกษาใหม่
		 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีนักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 6,554 คน จำแนกได้ดังนี้
1. จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชา
ระดับการศึกษา

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

จำนวน

จำนวน

จำนวน

1. ปริญญาตรี

จำนวน ร้อยละ

5,000

1,080

2. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

26

-

-

26

0.40

3. ปริญญาโท

181

9

-

190

2.90

4. ปริญญาเอก

11

-   

-

11

0.17

รวม

5,218

247 6,327

1,089

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0.40%
ปริญญาโท 2.90%
ปริญญาเอก 0.17%
0

20

40

60

80

100

แผนภูมิแสดง จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา
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96.53

247 6,554 100.00

96.53%

ปริญญาตรี

32

รวม

ร้อยละ

รวม
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สำนักวิชาบัญชี
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำนักวิชากฎหมาย

16.77%

5.46%
5.58%
1.54%
2.06%

18.90%
9.26%

7.03%
6.50%

3.28%
5.57%
2.23%

12.41%

3.41%
0

5

10

15

20

แผนภูมิแสดง จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชา
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จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
		 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มี นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด
จำนวนทั้งสิ้น 20,109 คน จำแนกได้ดังนี้
1. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชา
ระดับการศึกษา

มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
สุขภาพ
จำนวน

1. ปริญญาตรี

จำนวน

จำนวน

2. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชา
คณะ/ วิทยาลัย/ สำนักวิชา
จำนวนนักศึกษา
1. คณะครุศาสตร์

4,920

24.47

553

2.75

2,897

14.41

917

4.56

1,585

7.88

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ

รวม

ร้อยละ

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน

ร้อยละ

5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

479

2.38

332

1.65

14,843

3,055

1,129

19,027

94.62

83

-

-

83

0.41

7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. ปริญญาโท

814

76

24

914

4.55

8. สำนักวิชาสังคมศาสตร์

1,328

6.60

4. ปริญญาเอก

82

3

85

0.42

9. สำนักวิชาบัญชี

1,106

5.50

รวม

15,822

592

2.94

1,661

8.26

677

3.37

2,340

11.64

722

3.59

20,109

100.00

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

-   
3,131

1,156

20,109 100.00

10. สำนักวิชาการท่องเที่ยว
11. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

94.62%

ปริญญาตรี

รวม

ปริญญาโท 4.55%
ปริญญาเอก 0.42%
20

13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สำนักวิชากฎหมาย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0.41%

0

12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

40

60

80

100

แผนภูมิแสดง จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สำนักวิชาบัญชี
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สำนักวิชากฎหมาย

24.47%

2.75%

14.41%
4.56%
7.88%
2.38%
1.65%
6.60%
5.50%
2.94%
8.26%
3.37%
11.64%
3.59%
0
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25

แผนภูมิแสดง จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชา
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จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
ปี ก ารศึ ก ษา 2555 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มี นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ
จำนวนทั้งสิ้น 521 คน จำแนกได้ดังนี้

1. จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
1. ประกาศนียบัตร
151
2. ปริญญาตรี
347
3. ปริญญาโท
21
4. ปริญญาเอก
2
รวม
521

2. จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
1. คณะมนุษยศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. ศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมด้านภาษา
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
6. บัณฑิตวิทยาลัย
รวม

ร้อยละ
28.98
66.60
4.03
0.39
100.00

11.52%

คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์ทดสอบและ
ฝึกอบรมด้านภาษา

28.98%

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.96%
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก 0.19%

4.42%

บัณฑิตวิทยาลัย
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แผนภูมิแสดง จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จำแนกตามหน่วยงาน

28.98%

ร้อยละ
53.93
11.52
28.98
0.96
0.19
4.42
100.00

53.93%

คณะมนุษยศาสตร์

0

ประกาศนียบัตร

จำนวนนักศึกษา
281
60
151
5
1
23
521

60

66.60%

ปริญญาตรี

4.03%

ปริญญาโท

ปริญญาเอก 0.39%
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แผนภูมิแสดง จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จำแนกตามระดับการศึกษา
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3. จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จำแนกตามประเทศ
ประเทศ
1. China
2. Myanmar
3. America
4. Lao
5. Korea
6. Japan
7. Hongkong
8. Indonesia
9. Malaysia
รวม

จำนวนนักศึกษา
507
5
2
2
1
1
1
1
1
521

ร้อยละ
97.33
0.96
0.38
0.38
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
100.00

ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น
3,997 คน จำแนกได้ดังนี้
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
ร้อยละ
1. ปริญญาตรี
3,195
79.94
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
481
12.03
3. ปริญญาโท
309
7.73
4. ปริญญาเอก
12
0.30
รวม
3,997
100.00

79.94%

ปริญญาตรี

97.33%

China
Myanmar 0.96%

12.03%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

7.73%

ปริญญาโท

America 0.38%

ปริญญาเอก 0.30%

Lao 0.38%
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แผนภูมิแสดง จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา

Korea 0.19%
Japan 0.19%
Hongkong 0.19%
Indonesia 0.19%
Malaysia 0.19%
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แผนภูมิแสดง จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จำแนกตามประเทศ
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2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

บุคลากร

1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

462

11.56

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

595

14.89

3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

347

8.68

4. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

133

3.33

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

457

11.43

70

1.75

1,079

26.99

52

1.30

481

12.03

10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

97

2.43

11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

25

0.63

12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

24

0.60

13. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

45

1.13

1. ข้าราชการพลเรือน

14. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

118

2.95

2. ลูกจ้างประจำ

15. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

12

0.30

3. พนักงานราชการ

รวม

3,997

100.00

6. แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
9. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

11.56%
ค.บ.
14.89%
ศศ.บ.
8.68%
รป.บ.
3.33%
น.บ.
11.43%
วท.บ.
พท.บ. 1.75%
บธ.บ.
วศ.บ. 1.30%
ป.บัณฑิต
12.03%
2.43%
ค.ม.
ศศ.ม. 0.63%
วท.ม. 0.60%
บธ.ม. 1.13%
2.95%
รป.ม.
ปร.ด. 0.30%
0

5
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แผนภูมิแสดง จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
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ร้อยละ
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		 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 1,018 คน
จำแนกได้ดังนี้

1. จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร
สายงาน
ประเภทบุคลากร
วิชาการ ผู้บริหาร สนับสนุน
วิชาการ

4. พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

26.99%

รวม

ร้อยละ

99

11

11

121

11.89

-

-

38

38

3.73

11

-

3

14

1.37

259

2

584

845

83.01

369

13

636

1,018 100.00

11.89%

ข้าราชการพลเรือน

ลูกจ้างประจำ 3.73%
พนักงานราชการ 1.37%

83.01%

พนักงานมหาวิทยาลัย
25
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100

แผนภูมิแสดง จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร
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งบประมาณ

งบแผ่นดินและเงินรายได้
		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีงบประมาณสำหรับ
ใช้ ใ นการดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย จำนวนทั้ ง สิ้ น 592,804,200 บาท
จำแนกได้ดังนี้

2. จำนวนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย 
ประเภทงบประมาณ
รวม
แผ่นดิน
รายได้
งบรายจ่าย
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
1. งบบุคลากร

70,519,000

18.10

2. งบดำเนินงาน

63,089,100

16.20 159,527,100

3. งบลงทุน

110,377,500

28.33

6,371,300

3.13

116,748,800

19.69

4. งบเงินอุดหนุน

140,617,600

36.09

6,257,000

3.08 146,874,600

24.78

5. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000

1.28

4,000,000

1.97

รวม

1. จำนวนงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
1. งบแผ่นดิน
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รวม

ร้อยละ
65.72
34.28
100.00

16.46

78.51 222,616,200

37.55

9,000,000

1.52

37.55%

งบดำเนินงาน

19.69%

งบลงทุน

24.78%

งบเงินอุดหนุน

1.52%

งบรายจ่ายอื่น
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แผนภูมิแสดง จำนวนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

80

65.72%

งบแผ่นดิน

34.28%

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
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แผนภูมิแสดง จำนวนงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ
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97,564,600

16.46%

0
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13.31

389,603,200 100.00 203,201,000 100.00 592,804,200 100.00

งบบุคลากร

จำนวนเงิน
389,603,200
203,201,000
592,804,200

27,045,600

70

80
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4. จำนวนงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ประเภทงบประมาณ

1. จัดการศึกษา
2. สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
3. โครงการพิเศษ
รวม

แผ่นดิน

แผ่นดิน

4,636,600

14,798,800
104,684,500

33,336,000

5.62

51.52 305,707,500

51.57

7.28

203,201,000 100.00 592,804,200 100.00

41.80%

การผลิตบัณฑิต
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 1.01%

5.62%

การพัฒนาสังคม
3.66

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
78,680,900 38.72 247,775,300 41.80
5,036,800 2.48 5,985,400
1.01

รวม

รายได้

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
126,250,500 32.40 67,834,100 33.38 194,084,600 32.74
249,109,300 63.94 130,730,300 64.34 379,839,600 64.08
14,243,400

รวม

รายได้

จำนวนเงิน ร้อยละ
1. การผลิตบัณฑิต
169,094,400 43.40
2. การพัฒนาคุณภาพ
948,600 0.24
มาตรฐาน
3. การพัฒนาสังคม
18,537,200
4.76
4. การอยู่รอด อยู่ดี 201,023,000 51.60
และอยู่อย่างมี
หลักการของ
มหาวิทยาลัย
รวม
389,603,200 100.00

3. จำนวนงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน
กลุ่มหน่วยงาน

ประเภทงบประมาณ

2.28

18,880,000

3.18

389,603,200 100.00 203,201,000 100.00 592,804,200

100.00

การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมี
หลักการของมหาวิทยาลัย

51.57%
0
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แผนภูมิแสดง จำนวนงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์

50

60

32.74%

จัดการศึกษา

64.08%

สนับสนุนการจัดการศึกษา

3.18%

โครงการพิเศษ
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แผนภูมิแสดง จำนวนงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน
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งบกองทุนของมหาวิทยาลัย
		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีกองทุนสำหรับพัฒนางาน
ด้ า นต่ า งๆ จำนวน 5 กองทุ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น 104,645,963.61 บาท ประกอบด้ ว ย
กองทุนต่างๆ ดังนี้

ประเภทกองทุน
1. กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
2. กองทุนพัฒนาบุคลากร
3. กองทุนหมุนเวียน
4. กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย
5. กองทุนพัฒนานักศึกษา
รวม

จำนวนเงิน
43,234,100.00
17,391,641.47
19,417,624.14
12,036,005.00
12,566,593.00
104,645,963.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 ซึ่งได้รับ
งบประมาณในการก่ อ สร้ า งอาคาร ตลอดจนครุ ภั ณ ฑ์ จ าก
ธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก
และดำเนิ น การสอนสำหรั บ นั ก เรี ย นอายุ 3 - 4 ปี ในวั น ที่
1 มิถุนายน 2528
ปั จ จุ บั น จั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ ชั้ น เตรี ย ม
อนุบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาโดยแบ่งออกเป็น
ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียน ชั้นอนุบาล จำนวน 6
ห้ อ งเรี ย น และชั้ น ประถมศึ ก ษา จำนวน 12 ห้ อ งเรี ย น
รวมทั้งหมด 19 ห้องเรียน และในปีการศึกษา 2555 มีจำนวน
บุคลากรสายการสอน จำนวน 30 คน บุคลากรสายสนับสนุน
การสอน จำนวน 12 คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 664 คน
จำแนกได้ดังนี้

41.31%
16.62%

กองทุนพัฒนาบุคลากร

18.56%

กองทุนหมุนเวียน
กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย

11.50%

กองทุนพัฒนานักศึกษา

12.01%
0
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แผนภูมิแสดง จำนวนงบประมาณกองทุนสำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จำแนกตามประเภทกองทุน
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ร้อยละ
41.31
16.62
18.56
11.50
12.01
100.00

กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
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การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต

1. เตรียมอนุบาล
2. อนุบาล
3. ประถมศึกษา
รวม

จำนวนนักเรียน (คน)
39
168
457
664
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พื้นที่ อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

ชื่ออาคาร

		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพื้นที่ ณ Main Campus จำนวน 940 ไร่ 93
ตารางวา พื้นที่ ณ อำเภอเชียงแสน จำนวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และยังรับผิดชอบ
ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จำนวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
จำนวน 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา

16. อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์

จำนวนอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
ชื่ออาคาร

พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของ
(ตร.ม.)
อาคาร

ปีที่
ก่อสร้าง

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 42 หลัง

(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2)

ปีที่
ก่อสร้าง

1,636

อาคาร 1 ชั้น

2540

17. อาคารนาฏศิลป์

550

อาคาร 1 ชั้น

2542

18. อาคารศูนย์ภาษา

862

อาคาร 2 ชั้น

2543

19. อาคารเรียนรวม 2

640

อาคาร 2 ชั้น

2544

20. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

800

อาคาร 3 ชั้น

2544

21. อาคารสปาล้านนา

108

อาคาร 1 ชั้น

2544

22. อาคารแพทย์พื้นบ้าน

672

อาคาร 2 ชั้น

2544

1. อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

1,434

อาคาร 1 ชั้น

2518

23. อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ

1,300

อาคาร 2 ชั้น

2545

2. อาคารคณะครุศาสตร์

2,267

อาคาร 3 ชั้น

2519

24. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

10,100

กลุ่มอาคาร

2545

3. อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

592

อาคาร 1 ชั้น

2519

กลุ่มอาคาร

2545

1,313

อาคาร 2 ชั้น

2519

25. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคารสำนักงานคณบดี)

5,085

4. อาคาร Biotech 1
(อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น)
5. อาคารคณะมนุษยศาสตร์

2,280

อาคาร 3 ชั้น

2520

26. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคารเรียน 5 ชั้น)

975

กลุ่มอาคาร

2545

6. อาคารคณะวิทยาการจัดการ

2,294

อาคาร 3 ชั้น

2520

820

กลุ่มอาคาร

2545

7. อาคารคณะสังคมศาสตร์

1,047

อาคาร 2 ชั้น

2522

27. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคารโยธา)

8. อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา (อาคาร 1)

932

อาคาร 2 ชั้น

2524

820

กลุ่มอาคาร

2545

9. อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ (อาคาร 2)

932

อาคาร 2 ชั้น

2524

28. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคารศิลปะอุตสาหกรรม)

10. อาคารศิลปะ

550

อาคาร 1 ชั้น

2525

29. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

600

อาคาร 2 ชั้น

2546

11. อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
(โรงแรมราชภัฏอินน์)

2,528

อาคาร 4 ชั้น

2532

30. อาคารหอดูดาว

950

อาคาร 3 ชั้น

2548

31. อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

352

อาคาร 2 ชั้น

2549

12. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

5,760

อาคาร 4 ชั้น

2537

32. อาคารยุพราชวิทยมงคล

12,887

อาคาร 4 ชั้น

2550

132

อาคาร 1 ชั้น

2538

33. อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน

989

กลุ่มอาคาร

2550

14. อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปี)

6,208

อาคาร 8 ชั้น

2539

34. อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

896

อาคาร 2 ชั้น

2550

15. อาคารโรงพยาบาลสัตว์

1,110

อาคาร 2 ชั้น

2540

35. อาคารราชภัฏพัฒนา

2,051

อาคาร 2 ชั้น

2550

36. อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย

692

อาคาร 2 ชั้น

2550

13. อาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้าน
(ส่งเสริมสุขภาพพื้นบ้าน)

50

พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของ
(ตร.ม.)
อาคาร
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ชื่ออาคาร
37. อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของ
(ตร.ม.)
อาคาร

ปีที่
ก่อสร้าง

พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของ
(ตร.ม.)
อาคาร

658

อาคาร 2 ชั้น

2551

38. อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์
(คณะมนุษยศาสตร์)

1,431.60

อาคาร 2 ชั้น

2552

39. อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1,431.60

อาคาร 2 ชั้น

2552

40. อาคารคณะวิทยาการจัดการ

540

อาคาร 3 ชั้น

2554

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จำนวน 5 หลัง

41. อาคารการแพทย์แผนจีน

354

อาคาร 2 ชั้น

2554

42. อาคารการศึกษาพิเศษ

525

คสล. 1 ชั้น

2554

อาคารสำนักงาน จำนวน 20 หลัง
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ชื่ออาคาร

ปีที่
ก่อสร้าง

16. อาคารองค์การนักศึกษา

144

อาคาร 1 ชั้น

2545

17. อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 1

109

อาคาร 1 ชั้น

2545

18. อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2

36

อาคาร 1 ชั้น

2548

19. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

560

กลุ่มอาคาร

2552

20. โรงผลิตน้ำประปาผิวดิน

135

คสล. 1 ชิ้น

2553

1. อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 3)

400

อาคาร 1 ชั้น

2524

2. อาคารหอประชุมกาสะลองคำ

1,586

อาคาร 1 ชั้น

2519

3. อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์

1,036

อาคาร 1 ชั้น

2540

4. อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(Food Center)

1,652

อาคาร 1 ชั้น

2540

5. อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ

13,230

คสล. 2 ชั้น

2552

1. Uni Dorm 1

1,350

อาคาร 3 ชั้น

2520

2. Uni Dorm 2

1,350

อาคาร 3 ชั้น

2520

3. Uni Dorm 3

1,350

อาคาร 3 ชั้น

2520

4. Uni Dorm 4

1,350

อาคาร 3 ชั้น

2520

5. Uni Dorm 5

1,350

อาคาร 3 ชั้น

2520

6. Uni Dorm 6

1,350

อาคาร 3 ชั้น

2520

7. Uni Dorm 7

1,500

อาคาร 3 ชั้น

2547

1. อาคารสำนักงานอธิการบดี

1,140

อาคาร 2 ชั้น

2517

2. อาคารสาธารณูปโภค ประปา น้ำดื่ม

277

อาคาร 1 ชั้น

2519

3. อาคาร Visitor Center

918

อาคาร 2 ชั้น

2521

4. อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

592

อาคาร 2 ชั้น

2523

5. อาคารศิลปวัฒนธรรม

239

อาคาร 1 ชั้น

2527

6. อาคารสำนักวิทยบริการ

2,145

อาคาร 4 ชั้น

2535

7. อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม

361

อาคาร 1 ชั้น

2540

8. อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา

590

อาคาร 1 ชั้น

2541

9. อาคารฝ่ายยานพาหนะ

375

อาคาร 1 ชั้น

2543

10. อาคารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า

250

อาคาร 1 ชั้น

2543

11. อาคารศูนย์สุขภาพ

1,326

อาคาร 2 ชั้น

2543

12. อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(อาคารศูนย์พัฒนาภูมิทัศน์)

232

อาคาร 1 ชั้น

2544

8. Uni Dorm 8

1,500

อาคาร 3 ชั้น

2547

9. Uni House (Single)

1,882

อาคาร 4 ชั้น

2545

13. อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย

18

อาคาร 1 ชั้น

2544

10. Uni House (Family)

2,645

อาคาร 4 ชั้น

2545

14. อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ
(อาคารปฏิบัติการพืช)

300

อาคาร 1 ชั้น

2544

15. อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

128

อาคาร 1 ชั้น

2545

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2555

อาคารหอพักและบ้านพัก จำนวน 10 หลัง
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ชื่ออาคาร

พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของ
(ตร.ม.)
อาคาร

ปีที่
ก่อสร้าง

สนามกีฬาและโรงยิม จำนวน 4 หลัง
1. อาคารพลศึกษา

120

อาคาร 1 ชั้น

2545

2. อาคารไดร์กอล์ฟ

288

อาคาร 2 ชั้น

2547

3. อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์

11,132

กลุ่มอาคาร

2554

540

คสล. 1 ชั้น

2554

1. อาคารสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,028.12

คสล. 2 ชั้น

2555

2. อาคารสำนักวิชาบัญชี

1,028.12

คสล. 2 ชั้น

2555

3. อาคารสำนักงานบริหารงานกลาง

28,100

คสล. 3 ชั้น

2555

428

คสล. 1 ชั้น

2555

4. อาคารเอนกประสงค์ (ข้างสนามกีฬาเอนกประสงค์)

อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 4 หลัง

4. อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

ระบบสาธารณูปโภค
		 1. ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร
		 2. ระบบประปามหาวิทยาลัย กำลังการผลิต 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
		 3. ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้ 9,570 KVA.
		 4. ระบบโทรศัพท์ จำนวน 288 เลขหมาย สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า 600
			 เลขหมาย มีคู่สายภายนอก 24 วงจร
		 5. ระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียวันละ 120 ลูกบาศก์เมตร
		 6. อ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศก์เมตร
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สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2555

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กร
ในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้มีการลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555
และมีความร่วมมือในทางปฏิบัติ ดังนี้
หน่วยงาน
และองค์กร
1. Luang Prabang
Teacher Training
College

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ขอบข่าย
ความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา

23 กรกฎาคม
2546

2. Xishuangbanna
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
Vocational & Technical
College

พ.ศ. 2546

3. Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา/การวิจัย

19 กรกฎาคม
2547

4. Aichi University of
Education

ญี่ปุ่น

25 พฤศจิกายน
2547

5. Yunnan Nationalities
University

สาธารณรัฐประชาชนจีน การวิจัย/การแลก
เปลี่ยนบุคลากร

10 มิถุนายน
2548

6. Simao Vocational
Education Center

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา

14 สิงหาคม
2548

7. Pu’er University

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา

15 พฤษภาคม
2549

8. Guangxi University for
Nationalities

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา

16 มิถุนายน
2549

9. Yunnan University of
Traditional Chinese
Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์
แผนไทยฯ

17 กรกฎาคม
2549

10. โรงพยาบาลการแพทย์ไต
    แคว้นสิบสองปันนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์
แผนไทยฯ

18 กรกฎาคม
2549

การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
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หน่วยงาน
และองค์กร

56

ประเทศ

ขอบข่าย
ความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงาน
และองค์กร

14 พฤศจิกายน
2549

26. Minzu University of
China

สาธารณรัฐประชาชนจีน การร่วมวิจัยภาษา
ชาติพันธุ์ต่างๆ

28 ตุลาคม
2553

27. Yunnan Land &
Resources Vocational
College

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา

12 ธันวาคม
2553

28. Baoshan College of
Traditional Chinese
Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีนและ
การแพทย์พื้นบ้าน

-

29. Pharmaceutical
Factory No.3

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การแพทย์แผนจีนและ
การแพทย์พื้นบ้าน

20 มกราคม
2554

30. Institute of
Traditional Medicine

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

27 มกราคม
2554

31. Guangxi College of
Physical Education

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา

26 พฤษภาคม
2554

32. Yunnan University of
Finance and
Economics

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา

13 พฤศจิกายน
2554

33. สถาบันศิลปกรรม
กวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน ศิลปกรรมและ
วัฒนธรรม

18
พฤศจิกายน
2554

34. Hechi University

สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศ
(IIP)

15 มีนาคม
2555

35. วิทยาลัยประชาบัณฑิต

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

11. Luang Namtha Teacher
Training College

สาธารณรัฐประชาธิปไตย การแลกเปลี่ยน
ประชาชนลาว
อาจารย์และนักศึกษา

12. Yunnan University

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา

2 มีนาคม
2550

13. Kunming University

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา

2 มีนาคม
2550

14. Ho Chi Minh City
Open University

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา

16 กรกฎาคม
2550

15. Royal University of
Phnom Penh

กัมพูชา

การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา

3 ตุลาคม
2550

16. Southwest Jiaotong
University

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา

26 มกราคม
2551

17. Dali University

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา

3 เมษายน
2551

18. Huntington University

แคนาดา

17 เมษายน
2551

19. Tangshan Teacher’s
College

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา

17 พฤศจิกายน
2551

20. Guangxi City College

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา

2 พฤษภาคม
2552

21. The Broadcasting
Board of Governors

สหรัฐอเมริกา

การรับสัญญาณการ
กระจายเสียงทางวิทยุ

1 ธันวาคม
2552

22. มหาวิทยาลัยการแพทย์
จีนกวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์พื้นบ้าน

7 ธันวาคม
2552

23. โรงพยาบาลชนชาติจ้วง
มณฑลกวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์พื้นบ้าน

7 ธันวาคม
2552

24. Chuxiong Normal
University

สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา/โครงการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศ
(IIP)

9 ธันวาคม
2552

25. Jiangsu University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

28 เมษายน
2553

สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2555

การวิจัย

-

ประเทศ

36. Kyung Hee University เกาหลี

ขอบข่าย
ความร่วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา

26 พฤษภาคม
2555

การวิจัย

10 กรกฎาคม
2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University

57

การพัฒนานักศึกษา
		 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ จั ด กิ จ กรรมสำหรั บ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษานอกเหนื อ จากการเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ชี วิ ต ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา กิ จ กรรม
นักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้าน
บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะชีวิต และการใช้ปัญญา
ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม สามารถฝึกการคิดแบบมีเหตุผล
รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมในหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสังคม
และบำเพ็ ญ ประโยชน์ กิ จ กรรมรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม กิ จ กรรม
นันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะต้อง
เป็นที่ยอมรับจากสังคมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้

		
		

1. เป็นคนดี
2. มี ทั ก ษะความสามารถทางด้ า นภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และภาษาที่ 3
(เช่น ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี/ภาษาลาว/ภาษาเมียนมาร์/ภาษาอินเดีย)
		 3. มี ทั ก ษะความสามารถทางคอมพิ ว เตอร์ และการใช้ ง านเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
			 การทำงานอย่างต่อเนื่อง
		 4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
		 5. มีความใฝ่รู้ และสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเพื่อส่วนรวม		
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โดยในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยมีโครงการสำหรับพัฒนานักศึกษา ซึ่งจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จำนวน 9 โครงการ 446 กิจกรรม รวมงบประมาณ
12,723,100 บาท และจัดสรรจากงบประมาณเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา จำนวน 6 โครงการ
6 กิจกรรม รวมงบประมาณ 12,566,593.00 บาท รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน

1. โครงการทุนอุดหนุน
การศึกษา
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  ที่ไม่มีสัญชาติและพิการทางกาย
ทุนการศึกษาสำหรับ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษา

การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
  เสริมสร้างคุณธรรมให้นักศึกษา 

3. โครงการสนับสนุน
ความเป็นเลิศ

จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ทุนรางวัลแก่นักศึกษาผู้มี
ผลการเรียนดีเด่นประจำปี
ทุนรางวัลแก่นักศึกษาผู้มี
ผลงานการประดิษฐ์คิดค้น
สร้างสรรค์ดีเด่น
ทุนรางวัลแก่นักศึกษาที่
มีความสามารถพิเศษในด้าน
กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์

4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับ จัดส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ เรียนรู้ในต่างประเทศ

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ
ทุนสนับสนุนค่าเดินทาง
ไปศึกษาในต่างประเทศ

5. โครงการทุนอุดหนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
 

ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น
ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ที่ตอบสนองการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริ
ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สร้างคนดีสู่สังคม

6. โครงการทุนอุดหนุนการเตรียม เตรียมความพร้อมในการจัด
   ความพร้อมในการจัด
กิจกรรม
กิจกรรมของนักศึกษา

ทุนสนับสนุน และอำนวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา
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การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในหลายๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา การสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงการจัดสวัสดิการและส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับบุคลากร เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ
2556 มหาวิทยาลัยมีโครงการสำหรับพัฒนาบุคลากร ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ จำนวน 5 โครงการ 100 กิจกรรม รวมงบประมาณ 23,699,600 บาท และจัดสรร
จากงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 โครงการ7 กิจกรรม รวมงบประมาณ
17,391,641.47 บาท รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ชื่อกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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ทุนการศึกษาของบุคลากร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก

สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ
- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ระดับรองศาสตราจารย์
- ระดับศาสตราจารย์
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
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พัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร

การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
การจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายละเอียดการดำเนินงาน
การเดินทางไปติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารระดับต่างๆ
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  - อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี
- ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
- ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาท้องถิ่น
- คณะกรรมการสภาวิชาการ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร
การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆ
การจัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร
การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
การจัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตของบุคลากร
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

การจัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ใหม่
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร CRU e-Learning
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
แนวใหม่ระดับอุดมศึกษา
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
การฝึกอบรมและดูงานของคณาจารย์ที่ได้รับ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี
จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการประจำปี

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

การจัดการประชุมสัมมนาพนักงานใหม่
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมและดูงานของพนักงานที่ได้รับผลการประเมิน
  การปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี
จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของลูกจ้างประจำ
ที่เกษียณอายุราชการประจำปี

รายละเอียดการดำเนินงาน

สนับสนุนการเพิ่มวุฒิของบุคลากร

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ชื่อกิจกรรม
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การวิจัย
		 การวิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น ภารกิ จ สำคั ญ อี ก ภารกิ จ หนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงราย ที่จะสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน และ
นำไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ
2556 มหาวิทยาลัยมีโครงการสำหรับพัฒนางานวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ จำนวน 3 โครงการ 124 กิจกรรม รวมงบประมาณ 10,537,500 บาท และ
จั ด สรรจากเงิ น กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จำนวน 5 โครงการหลั ก รวมงบประมาณ
9,036,005.00 บาท เพื่อดำเนินงานวิจัย ดังนี้
		 1. งบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยผูกพันต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ
2554 - 2555 จำนวน 178 โครงการ
		 2. งบประมาณสำหรับสนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หรือยุทธศาสตร์ชาติ
ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศาสตร์สร้างองค์ความรู้
ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับคณะ เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพของอาจารย์
ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศาสตร์สร้างองค์ความรู้
ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับโปรแกรมวิชา (อาจารย์) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน
ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา (โปรแกรมวิชา)
ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
		 3. งบประมาณสำหรับสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการทำวิจัย
		 4. งบประมาณสำหรับสนับสนุนการขอรับสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
		 5. งบประมาณสำหรับสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสาร เอกสารงานวิจัย และสื่อเผยแพร่งานวิจัย
ทุนสนับสนุนการจัดสัมมนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
		 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรขอรับทุนสนับสนุน
การทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
62
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การบริการวิชาการแก่สังคม
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจ
ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยได้มีการนำองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านต่างๆ ออกเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ รวมถึงเป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชน ชุมชนภายนอกในการเข้าถึงองค์ความรู้
สามารถนำไปพั ฒ นาตนเอง ชุ ม ชน สั ง คมได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยในปี ง บประมาณ 2556
มหาวิทยาลัยมีโครงการสำหรับให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ จำนวน 2 โครงการ 181 กิจกรรม รวมงบประมาณ 19,793,400 บาท
รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
		 1. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดน กิ จ กรรมทู บี นั ม เบอร์ วั น
กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวัน
สำคัญต่างๆ เป็นต้น
2. กิจกรรมร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น เช่น การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/NGO เป็นต้น
		 3. กิจกรรมอบรม/ประชุมสัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชน
		 4. กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าการ วิ ท ยากรบรรยาย อบรม
แก่หน่วยงานภายนอก
		 5. กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่หน่วยงานภายนอก
		 6. กิจกรรมร่วมกับจังหวัดในงานวันสำคัญต่างๆ
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้จัดทำเอกสารสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
ที่ปรึกษา :

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางนิตยา ยืนยง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์/ เรียบเรียง :
นางเกสกานดา เชื้อสะอาด
นางสาวสุรีพร คำสม

		 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินงาน
ส่งเสริมและเน้นให้นักศึกษามีจิตสำนึก เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปกรรมในชุมชน รวมถึงได้มีการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมร่วมสมัย การสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ การเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ มี ผ ลงานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น การสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง วั ฒ นธรรม ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2556 มหาวิ ท ยาลั ย มี โ ครงการสำหรั บ ทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จำนวน 1 โครงการ
143 กิจกรรม รวมงบประมาณ 3,005,100 บาทรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
		 1. การจัดนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชม ณ หอนิทรรศการหมุนเวียนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
		 2. การจัดประชุมสัมมนาทางด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
		 3. การร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
พิธีถวายเครื่องสักการะล้านนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี การแสดงแสง สี เสียง ทางด้านวัฒนธรรม พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่า
ผู้แก่ อาจารย์อาวุโส พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น
		 4. การให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ทั้งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นวัตถุทางวัฒนธรรม และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์
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คณะทำงาน :

นางสาววันวิสาข์ กาวิชา
นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ
นายวระวิทย์ ศิรินาม
นางสาวภัสส์ธนภักษ์ ชิตรัตน์
นางสาวสายทิตย์ เรือนปิน
นางดารารัตน์ สันกว๊าน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5377 6035
http://plan.cru.in.th
ปีที่พิมพ์ :
2555
จำนวนพิมพ์ :
500 เล่ม
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด
โทรศัพท์ 0 5341 2286, 08 1881 2523
ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรม :
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiangrai Rajabhat University

65

