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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
องคกรแหงการเรียนรู โดยใหการศึกษา การสงเสริมวิชาการ การบริการวิชาการแกสังคม
ดังผลการดําเนินงานที่ปรากฏใน รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได พั ฒ นาคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานในทุ ก ภารกิ จอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ก  า วไปสู  ก าร
เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของทองถิ่น มุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการศึกษาใหมีความ
เปนนานาชาติ พัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะทางวิชาชีพควบคูไปกับความโดดเดนทางวิชาการ
และเปนที่ยอมรับของสังคม ประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาและสนับสนุน
ใหคณาจารยและบุคลากรทําการวิจัยเพื่อพั ฒนาการเรียนการสอน การสรางนวัตกรรม
การจัดการการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย การบริหารงานและการดําเนินงาน
โดยยึดหลักระบบบริหารจัดการภายใตหลักธรร มาภิบาล ที่เนนความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความโปรงใส
รายงานประจําป 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดจัดทําขึ้นเพื่อแสดง
ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย สอดคล อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 7 ยุทธศาสตร ในการขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอขอบพระคุณบุคลากร ผูบริหารทุกทาน
ที่ไดรวมกันปฏิบัติงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ และมุงมั่นเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย และหวังวาทุกทานจะรวมกันผนึกกําลังในการดําเนินงานใหสัมฤทธิ์ผล
สืบไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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CRRU

ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ
ปรัชญา

“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”

วิสัยทัศน

“เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
2. มุงสรางองคความรูสูความเปนผูนําในการพัฒนาทองถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใชสังคม
3. ใหโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถิ่นและกลุมชาติพันธุ
4. ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกวา
5. ประสาน และสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง
ของเครือขายการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
6. สรางความสํานึกรักทองถิ่นและประเทศ สงเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดํารงความเปนเอกลักษณ
ของวัฒนธรรมลานนา
7. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาและชุมชน
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CRRU

วัตถุประสงค และเปาหมาย
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา เปนที่ยอมรับของประเทศและประชาคมอาเซียน
เพื่อสรางความเปนผูนําในการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย
เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของคนในทองถิ่นและกลุมชาติพันธุ
เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกวา
เพื่อเปนศูนยกลางเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความตระหนั ก และรั ก ท อ งถิ่ น ส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย รั ก ษาเอกลั ก ษณ
ของวัฒนธรรมลานนา
7. เพื่อแกปญหาหลักของชุมชนและสังคม โดยใชกระบวนการวิจัย และการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

เปาหมาย
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
2. มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาเกิดประโยชนตอทองถิ่น และสังคมอยางยั่งยืน
3. ประชาชนในท อ งถิ่ น และกลุ  ม ชาติ พั น ธุ  ไ ด รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เกิ ด สั ง คมแห ง การเรี ย นรู 
โดยผานกระบวนการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเปนผูนําในการพัฒนาทองถิ่น
5. เกิดความรวมมือที่ผานกระบวนการตกลงรวมกัน (MOU) ในการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
6. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนําไปปฏิบัติ เพื่อดํารงรักษาความเปนเอกลักษณของลานนาเกิดความสํานึก
รักทองถิ่น และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
7. ประชาชนในทองถิ่นและกลุมชาติพันธุไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและกิจกรรมอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
8. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในทองถิ่น มีความรู ความเขาใจในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด
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อัตลักษณบัณฑิต เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

“มีความเปนผูนํา ใฝรู สูงาน คิดได ทําเปน สรางงานได
และมีจิตสาธารณะ”

เอกลักษณมหาวิทยาลัย

“พัฒนาทองถิ่นตามแนวพระราชดําริ และตอตานยาเสพติด”

CRRU

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและ
เสริมสรางสมรรถนะในการแขงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาทองถิ่น และ
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม ที่สอดคลองกับบริบทและความตองการ
ของทองถิ่น และกลุมชาติพันธุ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเปนเอกลักษณลานนา กลุมชาติพันธุ
และสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ เพื่อความเขมแข็งของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรสูความเปนสากล
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ตราสัญลักษณ และสีประจํามหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานตราสัญลักษณประจํา
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบดวย วงจักร
กลางวงจักรมีอักขระเปน “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น
ฉัตรตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผนดิน ประกอบดวยสีตางๆ ดังนี้

สีประจํามหาวิทยาลัย

สีแส สเี ทา
ด

สีนํ้าเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด
และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง
ในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองแหงปญญา
สีสม
แทนคา ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่กาวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
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ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
“ตนกาสะลองคํา” คือ
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย มีดอกสีแสด
มีทรงพุมกวาง ปลูกงาย ทนทาน โตเร็ว
สื่อความหมายถึง ความเรียบงาย ความแข็งแกรง
ความรุดหนา และความรมเย็น
CRRU

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558
กําหนดการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนดใหมีการฝกซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2558 ระหวาง
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2556-2557 เข า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
1. ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนชมรมทูบีนัมเบอรวันระดับเพชร
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ไปแขงขันระดับประเทศ ประจําป 2559 จากการจัดประกวดการทํากิจกรรม
ของชมรมทูบีนัมเบอรวัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
2. ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดรับรางวัลตนแบบระดับเพชร ประเภทสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากการเขารวมประกวดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอรวัน
ระดับประเทศ ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
3. อาจารยจากสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดแก อาจารย ดร.กาญจนา ปนตาคํา
ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายระดับดีเดน และอาจารยมณุเชษฐ มะโนธรรม
ไดรับรางวัลระดับดี จากการเขารวมนําเสนอผลงานในงาน “สิริทศวรรษ ศรีพิพรรธนวัฒนา สืบสรรควิทยา
สานคุณคาเพื่อสังคม” การประชุมวิชาการระดับชาติฉลองครบรอบทศวรรษสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต นางแล คณบดีสํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับรางวัล
การนําเสนอผลงาน “เครื่องเตือนภัยนํ้าปาไหลหลาก เตือนภัยแบบ 4 ระดับ ผานแอพพลิเคชั่น ios. And Android”
จากการแขงขัน “44 International Exhibition of Geneva inventions 2016” ผลงานนวัตกรรมการวิจัย
ใน Class. C. ดาน Computer, Software, Electronics and Methods of communication โดยไดรับ 2 รางวัล
ไดแก ประกาศนียบัตร Certiﬁcate of Excellence Achievenment จากสภาคณะกรรมการวิจัย ประเทศมาเลเซีย
และรางวัล Bronze Medal เหรียญทองแดง จากผูเขารวมแขงขันกวา 80 ประเทศ และมีผลงานนําเสนอ
กวา 600 ผลงาน
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมกับ Kathmandu University ประเทศเนปาล ไดจัดโครงการประชุมสัมมนา
และนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง เครือขายความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมในเอเชีย “ASIAN Knowledge Network for the Economy, Society, Culture and
Environmental Stability โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายได รั บ รางวั ล ด า นผลงานวิ จั ย และผลงาน
ทางวิชาการดีเดน จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) The Development of Chinese and English Learning Modules Using Mobile Application
to Accommodate ASEAN Community Preparation for Provincial Organizations in
Chiang Rai Province นําเสนอโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง ไดรับรางวัล
Maple Leaf Scholar Award
2) Product Creation for Adding Value of Food Product in Khantoke นําเสนอโดย
ผูชวยศาสตราจารยมาลี หมวกกุล สังกัดสํานักวิชาสังคมศาสตร ไดรับรางวัล The Best
Practice Award
3) Effects of Organizational Culture and Leadership toward Engagement among
the Members of Work Community Enterprises, Chiang Rai Province นําเสนอโดย
รองศาสตราจารย ดร.กั ส มา กาซ อ น และอาจารย นิ รุ จ น ชั ย โชค สั ง กั ด สํ า นั ก วิ ช าบั ญ ชี
ไดรับรางวัล The Best Practice Award
6. อาจารยจรัญ คนแรง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัล Honor of invention จาก World
Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) และรางวัล ITEX SILVER MEDAL ในการเขารวม
ประกวดผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ในงาน
“27th International & Innovation Exhibition” (ITEX 2016) เมื่อวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2559
ณ ประเทศมาเลเซีย
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ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยูเลขที่ 80 หมู 9 ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่จํานวน
940 ไร 93 ตารางวา และพื้นที่อําเภอเชียงแสน จํานวน 19 ไร 1 งาน 72 ตารางวา รวมทั้งรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทรเชียงรายอีก จํานวน 625 ไร รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,584 ไร 2 งาน 65 ตารางวา
มหาวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาจากโรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาสู  ก ารเป น วิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งราย
สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามลําดับดังนี้

โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายไดเสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ตออธิบดีกรมการฝกหัดครู โดยเสนอใหใชพื้นที่บริเวณอางเก็บนํ้าหนองบัว ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เปนสถานที่ในการจัดตั้ง

วิทยาลัยครูเชียงราย

วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย
ป พ.ศ. 2518 เริ่ ม เป ด อบรมการศึ ก ษาภาคฤดู ร  อ นสํ า หรั บ ครู ป ระจํ า การ และเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนรุนแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
ในปตอมา
ป พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเปนสถาบันการศึกษาและวิจัย
สามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี และเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในป พ.ศ. 2522 จํานวน 2 สาขาวิชาเอก
คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
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ป พ.ศ. 2528 เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร พรอมทั้งไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย ออกเปน
10 หนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครู และใหรวมกลุมเปนสหวิทยาลัย โดยใหวิทยาลัยครูเชียงราย
รวมอยูในกลุม “สหวิทยาลัยลานนา”

สถาบันราชภัฏเชียงราย

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระราชทานชื่อสถาบันวา “สถาบันราชภัฏเชียงราย” แทนชื่อวิทยาลัยครู
เชียงรายเดิม เพื่อใหสอดคลองกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
วันที่ 6 มีนาคม 2538 ไดรับพระราชทานตราสัญลักษณประจําสถาบัน เพื่อเปนสิริมงคลแกสถาบันราชภัฏ
โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 อยูในวงรี และในวงรอบนอกดานบนมีตัวอักษร
ภาษาไทยวา “สถาบันราชภัฏเชียงราย” ดานลางมีอักษรภาษาอังกฤษวา “RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547
สงผลใหสถาบันราชภัฏเชียงรายไดรับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา

โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

สภาวิชาการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
หนวยงานจัดการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ *
สํานักวิชาสังคมศาสตร *
สํานักวิชาบัญชี *
สํานักวิชาการทองเที่ยว *
สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ *
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ *
สํานักวิชานิติศาสตร *
บัณฑิตวิทยาลัย *

สภาคณาจารยและขาราชการ

หนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
• สํานักงานอธิการบดี
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
• สํานักการศึกษาตอเนื่อง
และบริการวิชาการ *
• โรงเรียนสาธิต *
• สํานักสื่อสารองคกร *
• ศูนยบมเพาะผูประกอบการรุนเยาว *
• สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
และอาเซียน *

หนวยงานบริการ
• สํานักบริหารและจัดการทรัพยสิน *
• ศูนยวิศวกรรมโยธา *
• ศูนยบริการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ *

-

โครงการสนองพระราชดําริ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย
โครงการ To be number one
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
โครงการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

หมายเหตุ ไมมี * ไดแก สวนราชการตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ
* ไดแก โครงการจัดตั้งหนวยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
1. ดร.อภัย จันทนจุลกะ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ
3. ผูชวยศาสตราจารยประทัย พิริยะสุรวงศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม
2. นายแพทยปลื้ม ศุภปญญา
3. รองศาสตราจารยพรชัย เทพปญญา
4. นายมนูญ ใยบัวเทศ
5. รองศาสตราจารย ดร.วีรชัย พุทธวงศ
6. นายสมเกียรติ ผลพิสิษฐ
7. รองศาสตราจารย ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ
8. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ
9. ศาสตราจารยอัจฉรา ชีวพันธ
10. นายอาสา แมนแยม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
1.
2.
3.
4.

ผูชวยศาสตราจารยเทพฤทธิ์ เยาวธานี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
อาจารยนิเวศ จีนะบุญเรือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิพันธ อุทยานุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
1.
2.
3.
4.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
อาจารย ดร.พิรภานุวัตณ ชื่นวงศ
ผูชวยศาสตราจารยสุทัศน คลายสุวรรณ
อาจารย ดร.อนันต แกวตาติ๊บ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
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คณะกรรมการสภาวิชาการ
ประธานสภาวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย ดร.กิติมา อินทรัมพรรย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ
รองศาสตราจารย ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
นายแพทยณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ
รองศาสตราจารย ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา

กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย ดร.กิตติศักด นิวรัตน
อาจารย ดร.พิรภานุวัตณ ชื่นวงศ
อาจารย ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
รองศาสตราจารย ดร.สมเดช มุงเมือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ
อาจารย ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง

กรรมการจากคณะครุศาสตร
กรรมการจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร
กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการจากวิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก
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คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ดร.อภัย จันทนจุลกะ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. นายกนก วิศวะกุล
2. นายแพทยกอบชัย จิตรสกุล
3. นายเดนชัย เดนชัยประดิษฐ
4. ดร.นิวัตน แจงอริยวงศ
5. นายปริญญ จิราธิวัฒน
6. นายพิศิษฐ บรรดิ
7. นางรัตนา จงสุทธานามณี
8. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ
9. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ
10. ดร.สุภชัย วีระภุชงค
11. นายสุรยุทธ โพธิ์ศิริสุข
12. นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย
13. นายอนันต เหลาธรรมทัศน

กรรมการโดยตําแหนง
1. นายนัทวิศาสตร รังษีจันทร
2. นายอานนท หีบคํา

เลขานุการ
ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ

ประธานสภานักศึกษา
นายกองคการนักศึกษา
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ผูบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ

รองอธิการบดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา สุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
ผูชวยศาสตราจารยนารี จิตรรักษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา ยืนยง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล

ผูชวยอธิการบดี
1.
2.
3.
4.

อาจารยกรรณิการ แซใช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
รองศาสตราจารย ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
อาจารยเนรมิตร จิตรรักษา

ผูบริหารกลุมหนวยงานจัดการศึกษา (หนวยงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย ดร.ปรมินทร อริเดช
อาจารย ดร.พิรภานุวัตณ ชื่นวงศ
ผูชวยศาสตราจารยสุทัศน คลายสุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร.สมเดช มุงเมือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงนคร
อาจารย ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ

คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีวทิ ยาลัยการแพทยพนื้ บานและการแพทยทางเลือก

ผูบริหารกลุมหนวยงานจัดการศึกษา (หนวยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย ดร.วรรณะ รัตนพงษ
รองศาสตราจารย ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต นางแล
อาจารยสุพรรณ วนิชปริญญากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานฉัตร อาการักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน
รองศาสตราจารยประกายศรี ศรีรุงเรือง
ผูชวยศาสตราจารยสวาง กันศรีเวียง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรุณสิริ ใจมา

คณบดีสํานักวิชาสังคมศาสตร
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีสาํ นักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณบดีสํานักวิชาบัญชี
คณบดีสํานักวิชาการทองเที่ยว
คณบดีสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ผูบริหารกลุมหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หนวยงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ)
1.
2.
3.
4.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม
ผูชวยศาสตราจารยปรีดา จันทรแจมศรี
อาจารยสมหวัง อินทรไชย
อาจารย ดร.อนันต แกวตาติ๊บ

ผูอ าํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูบริหารกลุมหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หนวยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1.
2.
3.
4.

อาจารยเฉลิมเกียรติ ตุนแกว
นายชิสณุพงศ พงศสินโชติ
อาจารยรัชภูมิ แซใช
อาจารย ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข

5. อาจารย ดร.สมเกียรติ ตุนแกว

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร
ผูอ าํ นวยการสํานักการศึกษาตอเนือ่ งและบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน
ผูอํานวยการศูนยบมเพาะผูประกอบการรุนเยาว

ผูบริหารกลุมหนวยงานบริการ (หนวยงานภายในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
1. อาจารยภูริพัฒน แกวศรี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
3. อาจารยสุรเดช ตางเพ็ชร

ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการทรัพยสิน
ผูอํานวยการศูนยบริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
อาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมโยธา

ผูบริหารกลุมผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี
1. นางผองศรี ธนกุลพรรณ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางนิตยา ยืนยง
นางสาวปราณี ทาสีลา
นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
นางสาวศุภลักษณ ปะภูสะโร
นางสาวพรรณี ศรีสงคราม
นายธีรวัฒน วังมณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาวิน พรมใจสา

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
และรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคลล
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ
ผูอ าํ นวยการกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร
http://www.crru.ac.th
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CRRU

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาและเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขัน
เปาหมาย
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

เปาประสงค
1. ประชาชนในทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไดรับโอกาสทางการศึกษา
2. การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
3. บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน

1. การใหโอกาสทางการศึกษา และการรับนักศึกษา
ผลการรับนักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558 พบวา นักศึกษาสวนใหญมาจากจังหวัด
ใ นภาคเหนือตอนบนมากที่สุด ประกอบดวย เชียงราย พะเยา นาน เชียงใหม และแพร ตามลําดับ และกระจาย
ม าจากทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทยอี ก เป น จํ า นวนกว า 60 จั ง หวั ด รวมทั้ ง มี นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นจากประเทศ
ส าธารณรัฐประชาชนจีนที่เขามาศึกษาอีกเปนจํานวนมากถึง 223 คน ซึ่งเปนไปตามปรัชญาของการเปนสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ที่เนนการใหโอกาสทางการศึกษาแกคนทุกกลุม ทุกวัย โดยมีเปาหมายที่จะผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่น และประเทศ การรับนักศึกษา
จึงใช “หลักการใหโอกาสทางการศึกษา” กับคนในทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง โดยใช “วิธีการรับตรง”
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มีการสอบคัดเลือกเฉพาะสาขา จํานวน 9 หนวยงานจาก 14 หนวยงาน คือ คณะครุศาสตร วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะมนุษยศาสตร สํานักวิชาสังคมศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ
สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาการทองเที่ยว และสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ และอีก 5 หนวยงาน
คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักวิชานิติศาสตร
และสํานักวิชาบัญชี รับผูที่สมัครเขาเรียนทั้งหมด เชนเดียวกับในระดับบัณฑิตศึกษา รับนักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือก
แตมีการคัดกรองคุณสมบัติที่กําหนดในแตละสาขาวิชา
2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
• การปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม จํานวน 15 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
8) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
9) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสงสินคาทางอากาศ
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ
12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
14) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
15) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. หองเรียนและหองปฏิบัติการ
• หองเรียนและหองปฏิบัติการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีหองเรียนรองรับการเรียนการสอน
ประกอบดวย หองเรียนขนาดเล็ก 35-36 ที่นั่ง หองเรียนขนาดกลาง 70-120 ที่นั่ง และหองเรียนขนาดใหญ 140-200 ที่นั่ง
โดยทุกหองเรียนจะเปนหองเรียนที่ไดมาตรฐาน มีอุปกรณโสตทัศนที่ครบครัน เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน เปนตน
รวมทั้งหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดทดลองและฝกปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน ดังนี้
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หนวยงาน

หองปฏิบัติการ

1. คณะครุศาสตร

1.

หองปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร

2. คณะมนุษยศาสตร

2.

หองปฏิบัติการทางภาษา

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.
4.
5.
6.
7.

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรทางอาหาร
หองปฏิบัติการสัตวเวชศาสตร
หองปฏิบัติการเคมี
หองปฏิบัติการชีววิทยา
หองปฏิบัติการฟสิกส

4. คณะวิทยาการจัดการ

8.
9.
10.
11.
12.

หองสืบคนสารสนเทศและบริการอินเตอรเน็ต
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการวิทยุ
หองปฏิบัติการสื่อโทรทัศน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13. หองปฏิบัติการการศึกษาการทํางานและการจําลองสถานการณ
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส
14. หองปฏิบัติการเครื่องกล และวัสดุ สาขาวิศวกรรมพลังงาน
15. หองปฏิบัติการทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
16. หองปฏิบัติการระบบควบคุมไฟฟากําลัง
17. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสถาปตยกรรม
18. หองปฏิบัติการออกแบบ-เขียนแบบ
19. หองสตูดิโอสถาปตยกรรม และปฏิบัติการหุนจําลอง
20. หองสตูดิโอนวัตกรรมออกแบบ

6. สํานักวิชาสังคมศาสตร

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

หองปฏิบัติการเบเกอรี่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หองปฏิบัติการดอกไม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หองปฏิบัติการดานเสื้อผา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หองปฏิบัติการดานอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
หองปฏิบัติการทางกายภาพ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
หองปฏิบัติการไมและเหล็ก สาขาวิชาทัศนศิลป
หองปฏิบัติการพิมพภาพ สาขาวิชาทัศนศิลป
หองปฏิบัติการวาดภาพ สาขาวิชาทัศนศิลป
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป
หองปฏิบัติการดุริยางคศาสตร
หองเรียนเปยโน
หองแสดงดนตรี

7. วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีระ
หองปฏิบัติการตรวจสอบสายพันธุพืช TLC
หองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพดานจุลินทรีย
หองปฏิบัติการเวชกรรมไทย
หองปฏิบัติการ IPD และการผดุงครรภไทย
หองปฏิบัติการหัตถการ
หองปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย
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หองปฏิบัติการ
41. โรงงานสาธิตเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทย
“โฮงงานยาไทย”
42. โรงพยาบาลเพื่อฝกประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทย “โฮงยาไทย”

8. วิทยาลัยนานาชาติ

43.
44.
45.
46.
47.

9. สํานักวิชาการทองเที่ยว

48. หองฝกปฏิบัติการจําลองดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
49. หองฝกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
50. หองฝกปฏิบัติการงานแมบาน

10. สํานักวิชานิติศาสตร

51. หองปฏิบัติการศาลจําลอง

11. สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

52. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

12. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

53.
54.
55.
56.

หองปฏิบัติการจําลอง Approach Control Service Simulator
หองปฏิบัติการจําลอง Area Control Service Simulator
หองปฏิบัติการจําลอง Pseudo Pilot Room
หองปฏิบัติการจําลอง Automatic Message Switching System Simulator
หองปฏิบัติการจําลอง Aerodrome Control Service Simulator

หองปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หองปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร
หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา
หองปฏิบัติการเคมี

นอกจากนี้ยังมีหองปฏิบัติการสําหรับใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก เชน หองปฏิบัติการวิเคราะห
ทดสอบดานวิศวกรรมโยธา หองปฏิบัติการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพอาหาร นํ้าและผลิตภัณฑ หองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และศูนยฝกประสบการณวิชาชีพในเครือขายของวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
เปนตน
4. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน
1) หนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
สํานักวิชาสังคมศาสตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาการทองเที่ยว
สํานักวิชาบัญชี
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สํานักวิชานิติศาสตร
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2) หลักสูตรที่เปดสอน
ป ก ารศึ ก ษา 2558 มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาแบ ง เป น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก รวมจํานวนหลักสูตร ทั้งสิ้น 99 หลักสูตร ดังนี้
ระดับการศึกษา
1.

ปริญญาตรี

2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

3.
4.

จํานวนหลักสูตร

รอยละ

80

80.81

1

1.01

ปริญญาโท

14

14.14

ปริญญาเอก

4

4.04

99

100.00

รวม

1.01% ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาเอก 4.04%
ปริญญาโท 14.14%

80.81%

ปริญญาตรี

แผนภูมิแสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน จําแนกตามระดับการศึกษา
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3) นักศึกษา
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 19,087 คน และระดับบัณฑิตศึกษา
959 คน รวมทั้งสิ้น 20,046 คน ในจํานวนนี้มีนักศึกษาชาวตางประเทศ 223 คน จําแนกดังนี้
3.1) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จํานวนนักศึกษา

รอยละ

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

4,914

25.75

2. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

3,688

19.32

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

2,944

15.42

4. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

2,271

11.90

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

2,159

11.31

6. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

1,073

5.62

7. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

530

2.78

8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

418

2.19

9. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

409

2.14

10. แพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

395

2.07

11. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

286

1.50

19,087

100.00

รวม

1.50% สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
แพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 2.07%
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 2.14%
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2.19%

25.75%

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

2.78%
5.62%
11.31%

19.32%

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

11.90%
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

15.42%

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
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3.2) จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จํานวนนักศึกษา

รอยละ

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

339

35.34

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

212

22.10

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

97

10.11

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

65

6.78

5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

56

5.84

6. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

54

5.63

7. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

51

5.32

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

38

3.96

9. แพทยแผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)

24

2.52

10. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

20

2.09

3

0.31

959

100.00

11. แพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต (พท.ด.)
รวม

0.31% แพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต (พท.ด.)
บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 2.09%
แพทยแผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.) 2.52%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 3.96%
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 5.32%
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

5.63%
5.84%

35.34%

6.78%
10.11%
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

22.10%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ANNUAL REPORT 2016 : CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

29

การตรวจประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) โดยใชระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพของ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ประจํ า ป 2558 ประเมิ น ระหว า ง
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 มีผลการตรวจประเมิน ดังนี้
•

ผลการตรวจประเมิน
องคประกอบ

คะแนนเฉลี่ย

คาระดับคุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต

3.34

พอใช

2. การวิจัย

4.55

ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

ดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.31

ดี

4.10

ดี

คาประเมินเฉลี่ย

2) ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยใชระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ประจํ า ป 2558 ประเมิ น ระหว า ง
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559 มีผลการตรวจประเมิน 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ี 1 การผลิตบัณฑิต
องค ป ระกอบที่ี 2 การวิ จั ย องค ป ระกอบที่ี 3 การบริ ก ารวิ ช าการ องค ป ระกอบที่ี 4 การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม องคประกอบที่ี 5 การบริหารจัดการ ดังนี้
ผลการตรวจประเมิน
จากกรรมการ

1

2

3

4

5

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
(SAR)

1. คณะวิทยาการจัดการ

3.77

5.00

5.00

5.00

5.00

4.43

4.43

ดี

2. สํานักวิชานิติศาสตร

3.41

5.00

5.00

5.00

4.50

4.29

4.29

ดี

3. สํานักวิชาสังคมศาสตร

3.47

5.00

5.00

5.00

4.50

4.19

4.19

ดี

4. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

3.32

4.80

5.00

5.00

5.00

4.14

4.18

ดี

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.13

4.68

5.00

5.00

4.50

3.88

3.99

ดี

6. คณะครุศาสตร

2.90

5.00

5.00

5.00

4.50

4.03

3.95

ดี

7. สํานักวิชาบัญชี

2.82

4.67

5.00

5.00

5.00

4.30

3.92

ดี

8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.22

4.16

5.00

5.00

4.50

3.78

3.91

ดี

9. สํานักวิชาคอมพิวเตอรฯ

3.11

4.07

5.00

5.00

4.50

3.66

3.84

ดี

10. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

2.37

5.00

5.00

5.00

5.00

3.86

3.79

ดี

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

2.52

4.59

5.00

5.00

4.50

3.76

3.69

ดี

12. วิทยาลัยนานาชาติ

3.11

3.34

5.00

5.00

4.00

4.06

3.59

ดี

13. คณะมนุษยศาสตร

2.58

3.68

5.00

5.00

5.00

3.71

3.58

ดี

14. สํานักวิชาการทองเที่ยว

2.53

3.71

5.00

5.00

5.00

3.95

3.56

ดี

องคประกอบคุณภาพ
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ
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•

การจัดการเรียนการสอนผานระบบ e-Learning
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน (e-Learning) สําหรับนักศึกษา ดังนี้
หองใหบริการแกนักศึกษา
จํานวน
2 หอง
คอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ
จํานวน
140 ชุด
นักศึกษาลงทะเบียนเขาใชงาน
จํานวน 44,486 ครั้ง
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผานระบบ จํานวน
28 รายวิชา
ชื่อรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผานระบบ e-Learning ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

อาจารยผูสอน

1.

BA3109

การจัดการคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.วัชระ วัฒนารวี

2.

BA3204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.วัชระ วัฒนารวี

3.

BA3303

การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลง คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.วัชระ วัฒนารวี

4.

CP2510

ระบบความปลอดภัยเครือขาย

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

5.

CP3507

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

6.

CP3614

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

7.

CP3706

ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

8.

GEN1011

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ประยูร หวงนิกร และคณะ

9.

GEN1012

การดํารงชีวิตอยางสุขภาวะ

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

อ.กิตติศักดิ์ ขยันการ และคณะ

10. GEN1013

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.จํารัส กลิ่นหนู และคณะ

11. GEN1021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร

อ.ไกรสิทธิ์ จามรจันทรสาขา และคณะ

12. GEN1022

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

คณะมนุษยศาสตร

อ.จิตตากรวี อัมพุธ และคณะ

13. GEN1023

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

คณะมนุษยศาสตร

อ.หยิชิง แซจาว และคณะ

14. GEN1024

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร

อ.นานฟา จันทะพรม และคณะ

15. GEN1025

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

คณะมนุษยศาสตร

ผศ.จําเริญ ฐานนันดร และคณะ

16. GEN1031

สุนทรียภาพแหงชีวิต

สํานักวิชาสังคมศาสตร

ผศ.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ และคณะ

17. GEN1032

ทักษะชีวิต

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จิราพร ขุนศรี และคณะ

18. GEN1033

ลานนาศึกษา

สํานักวิชาสังคมศาสตร

ผศ.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ และคณะ

19. GEN1034

จริยธรรมเพื่อชีวิต

สํานักวิชาสังคมศาสตร

ผศ.ปรีดา จันทรแจมศรี และคณะ

20. GEN1041

สังคมโลก และภูมิภาค

สํานักวิชาสังคมศาสตร

ผศ.สุรพล เวียงนนท และคณะ

21. GEN1042

สังคมไทย และทองถิ่น

สํานักวิชาสังคมศาสตร

ผศ.ดร.เลหลา ตรีเอกานุกูล และคณะ

22. GEN1043

การเมือง การปกครองและกฎหมายไทย สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

อ.จรูญ แดนนาเลิศ และคณะ
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อาจารยผูสอน

23. GEN1044

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

สํานักวิชาสังคมศาสตร

อ.กันยธนัญ สุชิน และคณะ

24. GEN1101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

25. GEN1102

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ประจําสํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

26. GEN1103

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

27. LB0101

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา

คณะมนุษยศาสตร

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

28. SC2402

การสํารวจขอมูลระยะไกลเบื้องตน

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไวใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนภายนอกในหลายรูปแบบ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุ ฐานขอมูลออนไลน
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอรสําหรับริการอินเตอรเน็ตรายละเอียด ดังนี้
1) หนังสือ
- ภาษาไทย
จํานวน 117,894 เลม
- ภาษาตางประเทศ
จํานวน
17,581 เลม
2) วารสาร
- ภาษาไทย
จํานวน
361 รายชื่อ
- ภาษาตางประเทศ
จํานวน
78 รายชื่อ
3) หนังสือพิมพ
- ภาษาไทย
จํานวน
26 รายชื่อ
- ภาษาตางประเทศ
จํานวน
4 รายชื่อ
4) สื่อโสตทัศนวัสดุ
จํานวน 18,312 รายการ
5) ฐานขอมูลออนไลน
จํานวน
15 ฐานขอมูล
6) เครื่องคอมพิวเตอร
- สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
20 เครื่อง
- สําหรับสืบคนฐานขอมูลออนไลน จํานวน
112 เครื่อง
- จุดใหบริการ Wireless
จํานวน
40 จุด
•

จํานวนผูเขารับบริการหองสมุด
จํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด
การยืมหนังสือ
การยืมโสตทัศนวัสดุ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

72,850 คน/ป
54,437 เลม/ป
109 รายการ/ป
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
การติ ด ตามผลการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ง สุ ด คื อ
บัณฑิตปการศึกษา 2557 ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา ทั้งหมด 3,756 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3,641 คน ซึ่งมีผลการติดตาม แยกตามคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา ดังนี้
•

ผู ไดงานทํา
597

87.41

2. คณะมนุษยศาสตร

238

138

57.98

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

149

75

50.34

4. คณะวิทยาการจัดการ

509

347

68.17

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

72

51

70.83

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

112

87

77.68

3

3

100.00

8. สํานักวิชาบัญชี

328

226

68.90

9. สํานักวิชานิติศาสตร

134

41

30.64

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

323

257

79.57

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

505

313

61.98

12. สํานักวิชาการทองเที่ยว

108

74

68.52

13. สํานักวิชาสังคมศาสตร

380

277

72.89

14. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

97

71

73.20

รวมทั้งหมด

3,641

2,557

70.23

73.20

72.89

68.52

61.98

79.57

30.64

%

%
68.90

0%
100.0

%
77.68

%
70.83

%

50.34

68.17

%

%
57.98

87.41

%

7. วิทยาลัยนานาชาติ

%

683

%

1. คณะครุศาสตร

%

รอยละ

%

จํานวน

%

จํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

100
80
60
40
20

วิชาน
สํานัก

ัญชี
วิชาบ
สํานัก

ติ
นาชา
ลัยนา
วิทยา

ิติศาส
ตร
สํานัก
และเท วิชาคอม
คโนโล พิวเต
ยีสาร อร
สนเทศ
สํานัก
วิชาบ
ริหารร
ัฐกิจ
สํานัก
วิชาก
ารทอ
งเที่ยว
สํานัก
วิชาส
ังคมศ
าสตร

สํานัก
วิชาวิท
ยาศา
สตรส
ุขภาพ

คณะว

ิทยาศ

าสตร

และเท

คโนโล
ยี
วิทยา
ลัยกา
และกา รแพทย
รแพท พื้นบาน
ยทาง
เลือก

การ
ารจัด
คณะว

ิทยาก

าหกร
รม
คโนโล

ยีอุตส



าสตร
คณะเท

นุษยศ
คณะม

คณะค

รุศาส

ตร

0

แผนภูมิแสดงจํานวนการมีงานทําของบัณฑิต จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
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ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบและแนวทางการประเมินผลของสํานักงาน กพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผลการประเมินเทากับ 4.2500 (คะแนนเต็ม 5.0000)
•

ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการนักศึกษา
ความพึ ง พอใจต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ผลการตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลของสํานักงาน กพร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผลการประเมินเทากับ 4.2500 (คะแนนเต็ม
5.0000)
•

5. การพัฒนาอาจารยสูการเปนมืออาชีพระดับสากล
• การพัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความเชื่ออยางแนวแนวา ปจจัยสําคัญสูงสุดตอการสรางคุณภาพ
ของบั ณ ฑิ ต และงานบริ ก าร ตลอดจนการสร า งความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนต อ มหาวิ ท ยาลั ย ไม มี สิ่ ง อื่ น ใดสํ า คั ญ
เทาปจจัยดานความมีคุณภาพของบุคลากร ดังนั้น ระบบการคัดเลือกอาจารยเขามาเปนผูใหความรูแกนักศึกษา
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสําเร็จการศึกษาออกไปแลวมีงานทํา เปนคนดี มีความรู คูคุณธรรม
โดยมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารยใหม และใชหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน ดังนี้
1) หลักสูตรและการสอบแขงขัน
1.1) ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จํานวน 100 คะแนน
1.2) ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) จํานวน 100 คะแนน
โดยแบงไดดังนี้
- ทดสอบความรูที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) จํานวน 50 คะแนน
- ทดสอบการสอนในหองเรียน จํานวน 50 คะแนน
1.3) ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) จํานวน 100 คะแนน
2) ผูสอบแขงขันตองไดคะแนนในการสอบแตละสวนไมตํ่ากวารอยละ 50 และคะแนนรวมกันทั้งหมด
ไมตํ่ากวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได
3) ในกรณีที่สอบไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาเรียงลําดับผูไดคะแนนสูงกวาตามลําดับดังนี้
3.1) คะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
3.2) คะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง
3.3) คะแนนความรูความสามารถทั่วไป
ถายังไดคะแนนรวมเทากันอีกใหถือวาผูไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูสอบไดคะแนนสูงกวา
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•

การพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความลุมลึกในศาสตร
1) กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
• จํานวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

จํานวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร

4

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7

3. คณะวิทยาการจัดการ

8

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20

5. คณะมนุษยศาสตร

9

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

41

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

44

8. สํานักวิชาบัญชี

9

9. สํานักวิชาการทองเที่ยว

22

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

11. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

6

12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

6

13. สํานักวิชานิติศาสตร

2

14. บัณฑิตวิทยาลัย

2
รวม

186

2) การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา
• จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอ
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

ปริญญาเอก
ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

1. คณะครุศาสตร

1

2. คณะมนุษยศาสตร

2

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

1

4. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

2

2

5. สํานักวิชาสังคมศาสตร

1

1

รวม

7

1
3

3

5

10
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3) การสนับสนุนการเขาสูตําแหนงวิชาการ
• รายชื่ออาจารยที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ชื่อ – สกุล

ชื่อหนวยงาน

1. ผูชวยศาสตราจารยภิญญาพัชญ กาวินคํา

คณะครุศาสตร

2. ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน อุปถัมภ

คณะวิทยาการจัดการ

3. ผูชวยศาสตราจารยเสกสรร วินยางคกูล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ผูชวยศาสตราจารยนคร ไชยวงศศักดา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. ผูชวยศาสตราจารยองอาจ อินทนิเวศ

สํานักวิชาสังคมศาสตร

6. ผูชวยศาสตราจารยพึงพิศ พิชญพิบูล

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ผูชวยศาสตราจารยวีนารัตน แสวงกิจ

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ เรือนคํา

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

4) บุคลากรที่ไดรับรางวัล
• รายชื่ออาจารยที่ไดรับรางวัล/ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ชื่อ-สกุล
1. ผศ.ดร.วิชิต นางแล

2. ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ

3. อาจารย ดร.กาญจนา ปนตาคํา
4. อาจารยมณุเชซฐ มะโนธรรม
5. อาจารย ดร.วัชราภรณ ทาหาร

รางวัล/ผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ
1. รางวัลเหรียญทอง
Taipei International Invention
Show & Technomart 2015
2. รางวัลพิเศษจากประเทศโปแลนด
International Warsaw Invention
Show (IWIS)
บทความวิจัยนานาชาติ
สาขานําเสนอยอดเยี่ยม
The Excellence Prize For
Oral Presentation
รางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการ
แบบบรรยายระดับดีเดน
รางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการ
แบบบรรยายระดับดี
1. รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีเดน
ประจําป 2558
2. ประกาศนียบัตร Certiﬁcate of
Excellence Achievement จาก
สภาคณะกรรมการวิจัย
ประเทศมาเลเซีย

ชื่อหนวยงานที่จัด

วัน เดือน ป
ที่ ไดรับรางวัล

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย วันที่ 29 กันยายน –
แหงชาติ (วช.)
5 ตุลาคม 2558

7th International Science, วันที่ 19-21
Social Sciences, Engineering พฤศจิกายน 2558
and Energy Conference
I-SEEC 2015
วันที่ 26 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

วันที่ 26 มกราคม 2559

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย วันที่ 1-6 กุมภาพันธ
แหงชาติ
2559
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ชื่อ-สกุล
.

6. อาจารยจรัญ คนแรง

รางวัล/ผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ
3. รางวัล Bronze Medal
เหรียญทองแดง จากกองประกวด
และแขงขัน 44 International
Exhibition of Geneva inventions
2016
1. รางวัล Special Award Honor
of invention จาก World Invention
Intellectual Property Associations
(WIIPA) ประเทศไตหวัน
2. รางวัลเหรียญเงิน ITEX SILVER
MEDAL จากงาน 27th International
& Innovation Exhibition”
(ITEX 2016) ประเทศมาเลเซีย

ชื่อหนวยงานที่จัด

วัน เดือน ป
ที่ ไดรับรางวัล

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย วันที่ 10-20
แหงชาติ (วช.)
เมษายน 2559

27th International &
Innovation Exhibition”
(ITEX 2016) ประเทศ
มาเลเซีย

วันที่ 12-14 พฤษภาคม
2559

การยกระดับความสามารถดานภาษาใหกับอาจารย
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม SPEEXX มาใชในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับ
การใช ภ าษาอั ง กฤษให กั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย และกํ า หนดให อ าจารย ที่ ส อนภาษาอั ง กฤษต อ ง
ใหนักศึกษาผานการใชโปรแกรมภาษา SPEEXX ไมนอยกวารอยละ 90 ตอรายวิชา และนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได
ตองผานการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมภาษา SPEEXX ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง เพื่อยกระดับ
การใชภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะกลุมอาจารยผูสอน
รวมทั้ง มหาวิทยาลัยมีการทดสอบความรูทางดานภาษาอังกฤษและจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ใหกับบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยดานการใชภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
แยกเปน 4 ระดับ แตละระดับ 30 ชั่วโมง/ระดับ ไดแก ระดับ Beginner ระดับ Intermediate ระดับ Advance
และระดับ Executive การฝกใชภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลน การจัดกิจกรรม English Camp และการทดสอบ
เพื่อเลื่อนระดับความรูภาษาอังกฤษ เปนตน
•

6. การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการนานาชาติ เ ป น ประจํ า ทุ ก ป ซึ่ ง มี วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
เครือขายระหวางประเทศในกลุมนักวิชาการ นักการศึกษา นักการเมือง และผูนําดานการพัฒนาในการนํายุทธศาสตร
ไปใช ใ นระดั บ ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ภู มิ ภ าค และระหว า งประเทศ โดยในป 2559 เป น การจั ด ประชุ ม สั ม มนาและ
นิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 6-11 มิถุนายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส
มีผูเขารวมประชุม ไดแก นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 26 สถาบัน/องคกร
นักวิจัยและนักการศึกษา รวม 172 ทาน มีผลงานทางวิชาการที่มีการนําเสนอ จํานวน 98 ผลงาน และนําเสนอ
เปน Poster จํานวน 18 ผลงาน
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7. ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ
• ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ
• รายชื่อหนวยงาน/องคกรที่มีความรวมมือภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อหนวยงานและองคกร

หัวขอความรวมมือ

วันที่ลงนามความรวมมือ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ สรางเสริมเครือขายความรวมมือ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
ทางวิชาการและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
ที่พึงประสงค

คณะมนุษยศาสตร

2. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย การสนับสนุน กลุม TYC
เด็กไทย มีดีใชไอทีเพื่อชุมชน
3. โรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย
4. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

วันที่ 20 พฤศจิกายน
2558

สนับสนุนทางวิชาการ
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ดานสาธารณสุข การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน
การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

หางหุนสวนจํากัดชาญการบัญชีกรุป ความรวมมือทางวิชาการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2559 สํานักวิชาบัญชี
บริษัทเชียงรายการบัญชี (1993) จํากัด และการฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษา
หางหุนสวนสามัญศิรลาภ
สํานักงานบานบัญชี
สํานักงานบัญชีบุษบา
หางหุนสวนจํากัดเอส.เอ็ม
การบัญชี แอนด เรียล เอสเตท
บริษัท ฐิติพัฒฑ การบัญชี จํากัด
(สาขาแมสาย)
บริษัทฐิติพัฒฑ การบัญชี จํากัด
(สาขาสํานักงานใหญ)
สํานักงานบัญชีเอ็ม เบส
สํานักงานนงนุชการบัญชี
หางหุนสวนจํากัดสายสรอย การบัญชี
บริษัทเอส.เอส.ซี.ที.การบัญชี
และกฎหมาย จํากัด

18. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา โครงการคูปองพัฒนาครู
ขั้นพื้นฐาน
19. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
พัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
และสนับสนุนโครงการการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
รวมถึงรวมกันสงเสริมสนับสนุน
การจัดทํามาตรฐานอาชีพ
ในสายงานโลจิสติกส
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ชื่อหนวยงานและองคกร

หัวขอความรวมมือ

วันที่ลงนามความรวมมือ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอตกลงความรวมมือ
20. สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ของเครือขายทางดานศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21. สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
22. สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23. สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
24. สาขาวิชาศิลปกรรมและออกแบบ
คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สํานักวิชาสังคมศาสตร

25. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ ขอตกลงความรวมมือระหวาง
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน
กับหลักสูตรของสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น (สพบ.)

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

26. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การจัดการศึกษาดานการพัฒนา วันที่ 17 สิงหาคม 2559 สํานักวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
27. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การจัดการศึกษาดานบัญชี
ของสาขาวิชาบัญชี

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 สํานักวิชาบัญชี

28. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน

การสงเสริมและสนับสนุน
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
การพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหแกนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย กอนเขาสู
ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพตางๆ
ใหไดมาตรฐานแรงงาน
และสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ANNUAL REPORT 2016 : CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อหนวยงานและองคกร

หัวขอความรวมมือ

วันที่ลงนามความรวมมือ
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

29. เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดเชียงราย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการทองเที่ยว

ดําเนินงานตอเนื่องมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2550

สํานักวิชาการทองเที่ยว

30. เครือขายเพื่อนพิพิธภัณฑ
จังหวัดเชียงราย

ดําเนินงานตอเนื่องมา
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการทองเที่ยวและการบริการ ตัง้ แตป พ.ศ. 2556
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ

สํานักวิชาการทองเที่ยว

31. เครือขายการทองเที่ยวสีเขียว
จังหวัดเชียงราย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการทองเที่ยว เกษตร
ปลอดสารพิษ

ดําเนินงานตอเนื่องมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2558

สํานักวิชาการทองเที่ยว

32. บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด
ประจําทาอากาศแมฟาหลวง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

การสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกัน วันที่ 29 กันยายน 2559 คณะมนุษยศาสตร
และกันดานการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และเพื่อพัฒนาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตรใหมี
คุณลักษณะและสมรรถนะที่
ตรงตามความตองการขององคกร
ผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน
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ความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดมีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานและองคกรในตางประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรวมมือทางดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม โดยไดมีการลงนามความรวมมือ
มาตั้งแต ป พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2559 และมีความรวมมือในทางปฏิบัติดังนี้
•

หนวยงานและองคกร

ประเทศ

ขอบขายความรวมมือ

วันที่ลงนามความรวมมือ

1.

Luang Prabang Teacher Training
College

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2546

2.

Xishuangbanna Vocational &
Technical College

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

พ.ศ. 2546

3.

Yuxi Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา/วัฒนธรรม/
การวิจัย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2547

4.

Aichi University of Education

ญี่ปุน

การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547

5.

Yunnan Nationalities University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การวิจัย/การแลกเปลี่ยน วันที่ 10 มิถุนายน 2548
บุคลากร

6.

Simao Vocational Education Center สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2548

7.

Pu’er University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2549

8.

Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2549

9.

Yunnan University of Traditional
Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแพทยแผนจีน/
การแพทยแผนไทยฯ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2549

10. โรงพยาบาลการแพทยไต
แควนสิบสองปนนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแพทยแผนจีน/
การแพทยแผนไทยฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2549

11. Luang Namtha Teacher Training
College

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549

12. Yunnan University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2550

13. Kunming University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2550

14. Ho Chi Minh City Open University

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2550

15. Royal University of Phnom Penh

ราชอาณาจักรกัมพูชา

การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2550

16. Southwest Jiaotong University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2551

17. Dali University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2551

18. Huntington University

แคนาดา

การวิจัย

-

19. Tangshan Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

20. Guangxi City College

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2552

การรับสัญญาณการ
กระจายเสียงทางวิทยุ

วันที่ 1 ธันวาคม 2552

21. The Broadcasting Board of Governors สหรัฐอเมริกา
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22. มหาวิทยาลัยการแพทยจีนกวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแพทยแผนจีน
และการแพทยพื้นบาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2552

23. โรงพยาบาลชนชาติจวง มณฑลกวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแพทยแผนจีน
และการแพทยพื้นบาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2552

24. Chuxiong Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา/โครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ในตางประเทศ (IIP)

วันที่ 9 ธันวาคม 2552

25. Jiangsu University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

-

วันที่ 28 เมษายน 2553

26. Minzu University of China

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การรวมวิจัย
ภาษาชาติพันธุตางๆ

วันที่ 28 ตุลาคม 2553

27. Yunnan Land & Resources
Vocational College

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2553

28. Baoshan College of Traditional
Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแพทยแผนจีน
และการแพทยพื้นบาน

-

29. Pharmaceutical Factory No.3

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การแพทยแผนจีน
และการแพทยพื้นบาน

วันที่ 20 มกราคม 2554

30. Institute of Traditional Medicine

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การแพทยพื้นบาน
วันที่ 27 มกราคม 2554
และการแพทยทางเลือก

31. Guangxi College of Physical
Education

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

32. Yunnan University of Finance and สาธารณรัฐประชาชนจีน
Economics

การแลกเปลี่ยนอาจารย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
และนักศึกษา

33. สถาบันศิลปกรรมกวางสี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศิลปกรรมและวัฒนธรรม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

34. Hechi University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการฝกประสบการณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
วิชาชีพในตางประเทศ
(IIP)

35. วิทยาลัยประชาบัญฑิต

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การแลกเปลี่ยนอาจารย
และนักศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555

36. Kyung Hee University

สาธารณรัฐเกาหลี

การวิจัย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

37. Gui Zhou Minzu University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

38. Fu Tian University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

39. Lincang Teachers College

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

40. Korean International Cooperation
Agency (KOICA)

สาธารณรัฐเกาหลี

การแลกเปลี่ยนอาจารย

วันที่ 22 เมษายน 2556

41. Primus Energie GmbH.

เยอรมนี

การแลกเปลี่ยนความรู กรกฎาคม 2556
ทางดานพลังงานทดแทน

42. มหาวิทยาลัยการแพทย
และเภสัชศาสตรนครโฮจิมินท

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การพัฒนาบุคลากรและ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานการแพทยพื้นบาน
และสมุนไพร
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43. วิทยาลัยครูหลวงนํ้าทา

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2556

44. Saint Louis University

สาธารณรัฐฟลิปปนส

การศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2556

45. CR5-KT Joint Venture

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

เดือนมกราคม 2555การทดสอบวัสดุสําหรับ
งานกอสรางสะพานขาม ตุลาคม 2556
แมนํ้าโขง

46. Yunnan Jiaotong College

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557

47. Chonbuk National University

สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2557

48. Hansung University

สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2557

49. สถาบันการแพทยภูฏาน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรภูฏาน

ราชอาณาจักรภูฏาน

การศึกษาฝกอบรม และ วันที่ 12 กันยายน 2557
การวิ จั ย ด า นการแพทย
พื้นบาน และการแพทย
ทางเลือก

50. SINO-THAI ENGINEERING &
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD. ประชาชนลาว

การทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 17 กันยายน 2557
วัสดุทางวิศวกรรมโยธา

51. Guangxi University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 15 ธันวาคม 2557

52. Nashua University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2558

53. Inje University

สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2558

54. Sejong University

สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2558

55. National Hsinchu University of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2558

56. National Pingtung University of
Science and Technology

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2558

57. Kathmandu University

สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล

การศึกษา

วันที่ 1 เมษายน 2558

58. Henan University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

59. Friendship Foundation Nepal (FFN) สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล

วันที่ 7-20 ธันวาคม 2558
การสรางอัตลักษณ
นักศึกษาผานกิจกรรม
จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน

60. Yunnan College of Business
Management

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษา

61. Rehabilitation and Nursing School,
Yunnan College of Business
Management, China

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษาการผลิตบัณฑิต วันที่ 21 ธันวาคม 2558
การวิจัยและการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม

62. The Institution of Engineers

อินเดีย

การศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2559

63. Vida Vikas Education Trust

อินเดีย

การศึกษา

วันที่ 22 มกราคม 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2558
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64. National University of Singapore

สาธารณรัฐสิงคโปร

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา มกราคม 2559
อบรมภาษาไทยและ
เรียนรูวัฒนธรรม ระยะสั้น

65. Confucius Institute Headquarters
(Hanban), Beijing, China.

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนยสอบวัดระดับภาษาจีน วันที่ 22 มีนาคม 2559
ผานอินเทอรเน็ต

66. Don Mariano Marcos Memorial
State University

สาธารณรัฐฟลิปปนส

การศึกษา

วันที่ 5 มิถุนายน 2559

67. University of Philippines

สาธารณรัฐฟลิปปนส

การศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

68. SEJONG University

สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 6-12 มิถุนายน 2559
การสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยสูการเปน
มืออาชีพระดับสากล

69. Xinyang Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมสัมมนาวิชาการ กันยายน 2559
ระดับนานาชาติเครือขาย
ความรวมมือวิชาการ-วิจัย
สายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 10

70. องคกรความรวมมือระหวางประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (KOIKA)

สาธารณรัฐเกาหลี

การสนับสนุนครุภัณฑ กันยายน 2559
เพื่อจัดทําศูนยเกาหลีศึกษา
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การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เมื่อป พ.ศ. 2528 โดยไดรับงบประมาณ
ในการก อ สร า งอาคารตลอดจนครุ ภั ณ ฑ จ ากธนาคารโลก ป จ จุ บั น มี ก ารเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ เตรี ย มอนุ บ าล
ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา โดยแบงออกเปนระดับเตรียมอนุบาล จํานวน 2 หองเรียน ระดับอนุบาล
จํานวน 6 หองเรียน และระดับประถมศึกษา จํานวน 12 หองเรียน รวมทั้งหมด 20 หองเรียน
• จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ประจําปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับชั้น
•

จํานวน
หองเรียน
(หอง)

ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน (คน)
นักเรียนใหม

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนที่จบการศึกษา

1. เตรียมอนุบาล

2

58

58

53

2. อนุบาล

6

74

223

73

3. ประถมศึกษา

12

70

457

66

20

202

738

192

รวม

• จํานวนบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประจําปการศึกษา 2558 จําแนกตามสายงาน
สายงาน
1. สายบริหาร
2. สายวิชาการ
3. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม

จํานวนบุคลากร (คน)
5
25
14
44

รายงานประจําป

2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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CRRU

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานอุดมศึกษา
เปาหมาย
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

เปาประสงค
1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนผูนํา ใฝรู สูงาน คิดได ทําเปน สรางงานได และมีจิตสํานึกสาธารณะ
2. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะในระดับสากล สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

ผลการดําเนินงาน

1. สรางศักยภาพนักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกําหนดอัตลักษณนักศึกษา คือ “มีความเปนผูนํา ใฝรู สูงาน คิดได ทําเปน สรางงานได
และมีจิตสาธารณะ” โดยเฉพาะอัตลักษณนักศึกษาในเรื่องการสรางงานได ไดจัดตั้งหนวยงาน “ศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการรุนเยาว” เขามาทําหนาที่ในการขับเคลื่อน สวนอัตลักษณอื่นๆ เปนความรับผิดชอบของคณะ วิทยาลัย
และสํานักวิชาที่ตองนําไปบูรณาการเขากับผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน TQF
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•

จํานวนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณ
ชื่อหนวยงาน

จํานวนกิจกรรม

1.

คณะครุศาสตร

19

2.

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6

3.

คณะวิทยาการจัดการ

4.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14

5.

คณะมนุษยศาสตร

24

6.

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

12

7.

วิทยาลัยนานาชาติ

8.

สํานักวิชาสังคมศาสตร

33

9.

สํานักวิชาบัญชี

20

10. สํานักวิชาการทองเที่ยว

39

11.

135

7

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

12. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

21

13. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

22

14. สํานักวิชานิติศาสตร

17

15. กองพัฒนานักศึกษา

2

16. ศูนยบมเพาะผูประกอบการรุนเยาว

9

รวม

386
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ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ ไดรับ

วัน เดือน ป

สถานที่เขารวมกิจกรรม

คณะครุศาสตร
1.

นายทะนงศักดิ์ ขันแข็ง

รางวัลชนะเลิศ แขงขันเลานิทาน วันที่ 12-14 พฤศจิกายน
2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

2.
3.

นายอนุพงศ วรรณดี
นายสัตนา จักรรถ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันสื่อ ICT

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน
2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

4.

นายศวัต หาญพัฒนิยม

รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน
สุนทรพจนภาษาจีน ประเภทชาย 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

5.

นางสาวพรสถิต ทรงสวัสดิ์วงศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน วันที่ 12-14 พฤศจิกายน
สุนทรพจนภาษาจีน ประเภทหญิง 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

6.
7.

นายสหัตพงศ พิทอนวร
นายพีรพัฒน ขันสุธรรม

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน วันที่ 12-14 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
การตอบคําถามสังคม ศาสนา 2558
และวัฒนธรรม

8.

นายวุฒิชัย กันใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
วันที่ 18 มีนาคม 2559
การประกวดอานทํานองเสนาะ
“เพชรพิบูล การอานทํานองเสนาะ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

9.

นายวุฒิชัย กันใจ

รางวัลรองชนะเลิศการประกวด วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ขับรองเพลงกลอมลูก 4 ภาค
(ภาคอีสาน)

มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพฯ

คณะวิทยาการจัดการ
10.
11.
12.
13.

นางสาวธัญทิพ สมศรี
นายอนวัช สอนใต
นางสาวชอผกา มูลแกว
นายศุภกิตติ์ นิลอุปา

รางวัลที่ 2 แขงขันการเพิ่มมูลคา วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
ของผลิตภัณฑชุมชน

14. นายปราชญา สุขพันธ
15. นายธีรพันธ เตจะ
16. นายนันทพัฒน เกตุตรง

รางวัลชมเชย ประกวดแผนธุรกิจ วันที่ 18-19 กุมภาพันธ
2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

17. นางสาวสุรตา ผลชู

วันที่ 3 สิงหาคม 2559
รางวัลชนะเลิศ การประกวด
จัดรายการวิทยุระดับอุดมศึกษา
หัวขอ ”ตามรอยเทาพอ”

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง
914 เชียงราย

18. นางสาวเพ็ชรลดา เห็นแกว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดจัดรายการวิทยุ
ระดับอุดมศึกษา หัวขอ
“ตามรอยเทาพอ”

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง
914 เชียงราย

19. นายวรุณ เตบุญมี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดจัดรายการวิทยุ
ระดับอุดมศึกษา หัวขอ
“ตามรอยเทาพอ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง
914 เชียงราย

20. นายภัทรวิศิษฐ กาติ๊บ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559
รางวัลชมเชยการประกวด
จัดรายการวิทยุระดับอุดมศึกษา
หัวขอ “ตามรอยเทาพอ”

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง
914 เชียงราย
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21. นายถนัดกิจ ทะนันไชย
22. นายมารุต จิตตะ
23. นายวุฒิชัย ลึกดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโคมไฟตั้งพื้น
LED Modern lamp 2016

24. นางสาวชนัญชิดา สุขศรี
25. นางสาวธนารีย กันชนะ
26. นายวงศกร ขันทะ

รางวัลชมเชยประกวดโคมไฟ
วันที่ 21-23 เมษายน 2559 อิมแพคเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
ตั้งพื้น LED Modern lamp 2016

27. นายชานนท สุทะศักดิ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 มหกรรม วันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตรดิตถ
การแขงขันออกแบบและ
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
โปรแกรม ArchiCad

28. นางสาวสุดาภา เงินเย็น
29. นางสาวกาญจนา พิมพยงคหลาย
30. นางสาวมัณฑนา มันทะนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นวัตกรรมดานโลจิสติกส
จากสถาบันการศึกษา
สูภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 25 สิงหาคม 2559

โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

31. นางสาวณัฐญา ลอเจริญศักดิ์
32. นางสาวเสาวลักษณ ปนคํา
33. นายอดิพงศ ปะระมะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นวัตกรรมดานโลจิสติกส
จากสถาบันการศึกษา
สูภาคอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 25 สิงหาคม 2559

โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

34. นายกฤษณะ ภูทองแท
35. นายพีรพล สวัสดิ์ตาล
36. นายกศิดิศ เพียงไธสง

รางวัลชมเชย นวัตกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ดานโลจิสติกส จากสถาบัน
การศึกษาสูภาคอุตสาหกรรมไทย

โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
แจงวัฒนะ

วันที่ 14-16 มีนาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม

คณะมนุษยศาสตร
37. นายสันติสุข แซหลี่

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สุนทรพจนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
ประจําปการศึกษา 2558
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน วันที่ 3-5 ตุลาคม 2558 สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน
แปลภาษาจีน-ไทย เชิงธุรกิจ
จังหวัดนนทบุรี

38. นายสุรวิทย ศรียี่ฟุง

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน วันที่ 3-5 ตุลาคม 2558
แปลภาษาจีน-ไทย เชิงธุรกิจ

39. นางสาวศศิธร มาเยอ

ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
สุนทรพจนภาษาญี่ปุน
สําหรับนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11

วันที่ 11 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

40. นางสาวนุชนารถ คําดวง

รางวัลชมเชย การประกวด
สุนทรพจนภาษาญี่ปุน
สําหรับนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11

วันที่ 11 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน
จังหวัดนนทบุรี
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รางวัลชมเชย การประกวด
สุนทรพจนภาษาญี่ปุน
สําหรับนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11

วันที่ 11 มิถุนายน 2559

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล
ยอดเยี่ยมโครงการประกวด
พัฒนาสังคม “กระทิงแดง
U Project” ครั้งที่ 3

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 กรุงเทพมหานคร

46. นายบุรินทร บัวสุวรรณ
47. นางสาววิลาวัลย จันจม
48. นายเอกรินทร กาวี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันการทํามอคเทล

วันที่ 22-24 กรกฎาคม
2559

ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา

49. นายจักรี เฮงเวง
50. นางสาวกรกนก หมื่นขจร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันการจัดโตะอาหาร
จัดเลี้ยง

วันที่ 22-24 กรกฎาคม
2559

ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา

51. นางสาวณิชนันทร อางิ
52. นายนพเกา ศิริมาตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันปูเตียง

วันที่ 22-24 กรกฎาคม
2559

ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา

53. นายมนแกว แสงวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
วันที่ 22-24 กรกฎาคม
การแขงขันประกอบอาหารพื้นเมือง 2559

ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา

54. นายมนแกว แสงวง
55. นางสาวเพชรรินทร เหงือยสูง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
วันที่ 22-24 กรกฎาคม
การแขงขันแกะสลักผักและผลไม 2559

ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา

56. นายนิรุจ ดวงแสง
57. นายอิทธิพล วิวัฒนสถิต

รางวัลชนะเลิศ สรางระบบ
จอดรถอัตโนมัติ
จากการแขงขันการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
การพัฒนาอุปกรณดิจิทัล
ภายใตแนวคิด Light under the
Internet of Thing (IOT)

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน
2558

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

58. นายสุรชัย แซลี
59. นายมาตร จงสมสกุลเดิม

รางวัลรองชนะเลิศ สรางระบบ
สัญญาณกันขโมยภายในบาน
จากการแขงขันการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
การพัฒนาอุปกรณดิจิทัล
ภายใตแนวคิด Light under
the Internet of Thing (IOT)

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน
2558

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

60. นายวีรยุทธ สุขสวัสดิ์
61. นายวุฒิชัย อภิวงศษา

รางวัลเหรียญทอง
จากงานการประกวดและ
จัดแสดงนิทรรศการในงาน
“2015 Taipei International
Invention Show &
Technomart” (NIST 2015)

วันที่ 29 กันยายน5 ตุลาคม 2558

กรุงไทเป ประเทศไตหวัน

41. นายศุภวัฒน บัณฑิตชูสกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สํานักวิชาสังคมศาสตร
42.
43.
44.
45.

นายวรรณชัย พุฒใต
นางสาวกรรณิการ เตจะดี
นายศิวกร ศรีคําภา
นางสาวพิมลวรรณ สุภายอง

สํานักวิชาการทองเที่ยว

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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62. นายวัชรพงษ สาวงศตุย

รางวัล Special prize Award วันที่ 29 กันยายนจากประเทศสาธารณรัฐโปแลนด 5 ตุลาคม 2558
จากงานการประกวดและ
จัดแสดงนิทรรศการในงาน
“2015 Taipei International
Invention Show &
Technomart” (NIST 2015)

กรุงไทเป ประเทศไตหวัน

63. นางสาวกัลยรัตน สมจักร

รางวัล Excellent Paper Award วันที่ 27-30 เมษายน
Smart Drinking Water Machine 2559
จากงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN COMPUTING
(AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

64. นายธันยกานต รุงสวาง

รางวัล Excellent Paper Award วันที่ 27-30 เมษายน
Warning Device for Child
2559
Care and Loss Prevention
จากงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN COMPUTING
(AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

65. นายสุเทพ อาจอ

รางวัล Excellent Paper Award วันที่ 27-30 เมษายน
ระบบจัดการนํ้าอุปโภค บริโภค 2559
ในชุมชน จากงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN
COMPUTING (AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

66. นายกฤษณะ ปนจา

รางวัล Excellent Paper Award วันที่ 27-30 เมษายน
2559
ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ
จากงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN
COMPUTING (AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

67. นายธวัชชัย สุเขื่อน

รางวัล Excellent Paper Award วันที่ 27-30 เมษายน
2559
เครื่องอานฉลากยาโดยใช
อารเอฟไอดี จากงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 4th
ASEAN UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN
COMPUTING (AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว
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ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ ไดรับ

วัน เดือน ป

สถานที่เขารวมกิจกรรม

68. นางสาวพาณี สุจินดา

รางวัล Very Good Paper Award วันที่ 27-30 เมษายน
ระบบระบุตําแหนงรถในลานจอด 2559
ดวยเทคโนโลยี RFID จาก
งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN COMPUTING
(AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

69. นางสาวสุวนันท สุยะตะ

รางวัล Good Paper Award
วันที่ 27-30 เมษายน
อุปกรณวัดความชื้นและ
2559
อุณหภูมิกรณีศึกษาตนสตรอเบอรรี่
จากงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN COMPUTING
(AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

70. นายนวคุณ พอใจ

รางวัล Good Paper Award
วันที่ 27-30 เมษายน
โปรแกรมบริหารจัดการ
2559
สหกรณรานคา จากงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 4th
ASEAN UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN
COMPUTING (AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

71. นายนวพล ดอนอินผล

รางวัล Good Paper Award
วันที่ 27-30 เมษายน
เกมคําศัพทปริศนาภาษาอังกฤษ 2559
จากงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN
COMPUTING (AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

72. นายเกรียงไกร เกงคุมพล

รางวัล Good Paper Award
วันที่ 27-30 เมษายน
เกมสงครามกาแล็คซี่
2559
จากงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN
COMPUTING (AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

73. นายทศพล ดีวรัตน

รางวัล Good Paper Award
วันที่ 27-30 เมษายน
เกมคําศัพทแสนสนุก
2559
จากงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN
COMPUTING (AUCC 2016)

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว
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ชื่อ-สกุล
74. นายนรินทร ไชยวงค

รางวัลที่ ไดรับ

วัน เดือน ป

รางวั ล Good Paper Award วันที่ 27-30 เมษายน
แอพพลิเคชั่น เกมหนูนอยเก็บชีส 2559
จากงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ The 4th ASEAN
UNDERGRADUATE
CONFERENCE IN
COMPUTING (AUCC 2016)
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สถานที่เขารวมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแกว
จังหวัดสระแกว

สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
75. นายพีระพงศ พุทธวงศ
76. นายปยวัฒน ดวงแกว
77. นายสุรเชษฐ หอมสุด

รางวัลรากแกวราชภัฏ ป 2559 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
สาขา ผูสรางชื่อเสียงใหแกสถาบัน

สํานักวิชานิติศาสตร
78. นายยงยุทธ จรูญสกุลวงศ
79. นายปริญญา ปาระหงส
80. นางสาวพิมพิกา ศิริประยงค

วันที่ 22 สิงหาคม 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันตอบปญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจําป 2559

โรงแรมคุมภูคํา
จังหวัดเชียงใหม

81. นายจิตวัต ปงชัย
82. นางสาวศศิประภา ทิจินะ
83. นางสาวสาธินี โตประเสริฐ

รางวัลชมเชยการแขงขัน
ตอบปญหากฎหมาย เนื่องใน
วันรพี ประจําป 2559

วันที่ 22 สิงหาคม 2559

โรงแรมคุมภูคํา
จังหวัดเชียงใหม

ศูนยบมเพาะผูประกอบการรุนเยาว
84. นางสาวอลิสา ชมภูบุตร

รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการ วันที่ 12-14 กุมภาพันธ
2559
Training the trainer for
“Young Entrepreneurs Support
(Y.E.S.) IDEA CHALLENGE”

โรงแรมปรินทพาเลชมหานาค
กรุงเทพฯ

85. นายธิชานนท ไชยอินคํา

ชนะเลิศโครงการ แขงขันทักษะ วันที่ 25 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทางธุรกิจและประกวดโครงงาน
จังหวัดเชียงราย
สหกิจศึกษา

86. นายวธัญู วิถานะกูล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แขงขันทักษะทางธุรกิจและ
จังหวัดเชียงราย
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

87. นายจรัญ แซหาง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แขงขันทักษะทางธุรกิจและ
จังหวัดเชียงราย
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
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การเสริมสรางความเขมแข็งของงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบัณฑิต ใหเปนผูมีทักษะ
สมรรถนะ ศักยภาพและมีคุณภาพ จึงริเริ่มนํารูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (WIL : Work
Integrated Learning) มาปรับใชกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยไดเริ่มศึกษาความเปนไปไดและเตรียมความพรอมการดําเนินงานมาตั้งแตชวงกลางป 2558
ซึ่ ง หน ว ยงานจั ด การศึ ก ษาได มี ก ารปรั บ แนวคิ ด และหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนใหม โดยมี ห น ว ยงานนํ า ร อ งที่
นําแนวคิดสหกิจศึกษาเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวมทั้งมีการจัดฝกอบรมอาจารยที่ดูแลสหกิจศึกษาไปแลว จํานวน 3 รุน
•

การเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยบมเพาะผูประกอบการรุนเยาว
ศูนยบมเพาะผูประกอบการรุนเยาว ไดดําเนินงานซึ่งเปนไปตามอัตลักษณที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยมีแนวคิดวา ทําอยางไรใหนักศึกษาสรางงานเองมากกวาหางานทํา แรกเริ่มดําเนินงานโดยคัดเลือกนักศึกษา
กลุมเปาหมายที่สนใจเปนผูประกอบการ คือ ตองมีทัศนคติที่ดีตระหนักที่จะสรางงานได และมีโครงการเสริมใหกับ
นักศึกษาไดเห็น ไดฟง เพื่อนําไปสูการสรางงานได
ปจจุบันมีตัวอยางที่ดีที่ทดลองปฏิบัติแลว เชน รานกาแฟ และรานลางรถ ซึ่งทําเปนกลุมนักศึกษา
ที่มีความสนใจ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนใหและมีนักศึกษาอีกจํานวนหนึ่งที่สรางงานได
โดยคิดที่จะทําขายเอง เชน ขายขาวแตน และขนมไทย บริเวณถนนคนเดินภายในมหาวิทยาลัย
•

2. การสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี และประชาธิปไตย
• กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี และประชาธิปไตย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
และประชาธิปไตยใหกับนักศึกษา ดังนี้
ชื่อหนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
สํานักวิชาสังคมศาสตร
สํานักวิชาบัญชี
สํานักวิชาการทองเที่ยว
สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สํานักวิชานิติศาสตร
กองพัฒนานักศึกษา
รวม

จํานวนกิจกรรม
1
11
8
1
2
18
1
3
4
5
1
6
12
10
13
96
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3. การเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสรางประสบการณทองถิ่นใหกับนักศึกษา และมีสมรรถนะสากล
• การพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารทดสอบภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา ก อ นสํ า เร็ จ การศึ ก ษา Exit Exam
English Test (EET) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญทําการวิพากษขอสอบ EET
โดยขอสอบเปนการใชวัดระดับการฟง รอยละ 30 การอาน รอยละ 30 และการเขียนและหลักภาษา รอยละ 40
โดยมีศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร อํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาในการเปดใหลงทะเบียนสอบทุกสัปดาห
ในวันเสารและวันอาทิตย และสามารถเลือกวันทดสอบไดตั้งแตวันอังคารถึงวันศุกรตามเวลาที่นักศึกษาสะดวก
โดยการจัดสอบภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา EET ใชระบบ Computer-based พัฒนาและปรับปรุงโดยสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหากนักศึกษาไมผานการทดสอบ EET ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร ไดจัดโครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเปนประจําทุกปการศึกษา โดยกําหนดไวในโครงการ
บริการวิชาการสําหรับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษใหมีความเชี่ยวชาญตอไป
การพัฒนาความรู และเสริมสรางประสบการณโดยการนํานักศึกษาเขารวมในการพัฒนาทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู และเสริมสราง
ประสบการณโดยการนํานักศึกษาเขารวมในการพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
•

ชื่อหนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
สํานักวิชาสังคมศาสตร
สํานักวิชาบัญชี
สํานักวิชาการทองเที่ยว
สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สํานักวิชานิติศาสตร
กองพัฒนานักศึกษา
รวม

จํานวนกิจกรรม
2
1
8
1
4
18
2
5
2
2
1
3
7
4
1
61
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•

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

หนวยงาน/ประเทศที่ ไปแลกเปลี่ยน

หัวขอที่แลกเปลี่ยน

จํานวน
นักศึกษา
(คน)

1. คณะครุศาสตร

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน

SEA TEACHER
ศึกษาและแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรม

2
32

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

SOUTHWEST JIAOTONG
UNIVERSITY
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาตอระดับปริญญาโท

3

3. คณะมนุษยศาสตร

SHANGHAI INTERNATIONAL
STUDIES UNIVERSITY
สาธารณรัฐประชาชนจีน
AICHI UNIVERSITY OF
EDUCATION ประเทศญี่ปุน
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
และมหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
THE JAPAN ZOUNDATION
JAPANESE-LANGUAGE
INSTITUTI, KANSAI
ประเทศญี่ปุน

หลักสูตรภาษาจีนปจจุบัน
และวัฒนธรรมสัมพันธนานาชาติ

1

เรียนภาษาญี่ปุน 1 ป

1

สงเสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรม
คายอาเซียน ป 2559

1

JAPANESE LANGUAGE EDUCATION
CAPACTION BUILDING
SOUTHEAST ASIA TEACHER’S
TRAINNING COLLEGE COURSE
IN JAPAN หลักสูตรอบรมระยะสั้น
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
DON MARIAO MACOS MEMORIAL หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียน
STATE UNIVERSITY
เดือนสิงหาคม 2559-ธันวาคม
สาธารณรัฐฟลิปปนส
2560
CHUXIONG NORMAL UNIVERSITY หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เดือนกันยายน 2559-มกราคม
2560
YUXI NORMAL UNIVERSSITY หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เดือนกันยายน 2559-มกราคม
2560
HENAN UNIVERSITY
หลักสูตรภาษาจีน 1 ภาคเรียน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เดือนกันยายน 2559-มกราคม
2560

4

1
34
16
40
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คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
4. วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก

หนวยงาน/ประเทศที่ ไปแลกเปลี่ยน

หัวขอที่แลกเปลี่ยน

โรงพยาบาลเครือขายการแพทยพื้นบาน แลกเปลี่ยนความรูดานการรักษาโรค
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดวยวิธีทางการแพทยแผนไทย
และการแพทยแผนจีน (ความรวมมือ
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อ
การฝกประสบการณวิชาชีพ ตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ MOU)
วิทยาลัยการแพทยจีน เปาซาน
แลกเปลี่ยนความรูดานพืชสมุนไพร
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ในอนุภาคลุมนํ้าโขง (ความรวมมือ
ประชาชนจีน
ในการแลกเปลี่ยนความรูดานพืช
สมุนไพรและการพัฒนาวัตถุดิบ
ในอนุภาคลุมนํ้าโขง ตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ MOU)

5. สํานักวิชาการทองเที่ยว

College of Commerce, Catering การฝกประสบการณวิชาชีพ
and Tourism, Budapest
ดานการทองเที่ยว การโรงแรม
Business School ประเทศฮังการี และการบริการ เดือนมีนาคมสิงหาคม 2559

6. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

Friendship Foundation Nepal
(FFN) Volunteers Initiative Nepal
สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล

Post-earthquake reconstruction
international work camp project.

57

จํานวน
นักศึกษา
(คน)
10

10

2

4
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4. การพัฒนาประสิทธิภาพงานกิจการนักศึกษา
• สวัสดิการนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาในหลายๆ ด า น เช น สวั ส ดิ ก ารด า นหอพั ก
การใหบริการแนะแนวสารสนเทศ และทุนการศึกษาแกนักศึกษา ประกอบดวย ทุนการศึกษาที่เปนเงินจัดสรร
จากรั ฐ บาลเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได กู  ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ทุ น การศึ ก ษาจากองค ก รภายนอก และทุ น กู  ยื ม ฉุ ก เฉิ น
นอกจากนี้ ยั ง ให บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพ สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กาย สถานที่ พั ก ผ อ น ธนาคาร ตู  เ อที เ อ็ ม ร า นหนั ง สื อ
รานสะดวกซื้อ โรงอาหาร และโรงซักรีด เปนตน
การบริการดานหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีหอพักไวบริการแกนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 7 หลัง แบงเปนหอพักนักศึกษาชาย 1 หลัง
และนักศึกษาหญิง 6 หลัง ทั้งนี้ เพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนานักศึกษาใหมีประสบการณการเรียนรูตลอดชีวิต
มีทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะทางสังคม (Social Skill) มีจิตสํานึกในการแบงปน ดูแลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
สามารถใชชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข รวมทั้งทําใหนักศึกษาตางคณะ ซึ่งมีพื้นฐานทางความรูและความสนใจ
ที่แตกตางกันไดมีโอกาสใชชีวิตความเปนอยูรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูซึ่งกันและกัน อันจะเปน
แนวทางนํามาซึ่งความเขาใจและเกิดความสัมพันธฉันทมิตร
•

• การบริการใหคําปรึกษา
เมื่อนักศึกษาไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจประสบปญหาบางประการ เชน
ปญหาทางดานการเรียน การปรับตัว ปญหาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม ปญหาในการดําเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน
ในบางครั้งอาจจะประสบปญหาทางครอบครัว หรือประสบปญหาหลายๆ อยางพรอมกัน จนกระทั่งนักศึกษารูสึกวา
การชวยเหลือตนเองหรือแกปญหาแตเพียงลําพังเปนไปไดยากและตองการปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางในการแกไข
ปญหาใหลุลวงไปดวยดี หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองในดานตางๆ
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได จั ด บริ ก ารการให คํ า ปรึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ ให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสบป ญ หา
โดยได จั ด อาจารย แ ละเจ า หน า ที่ ที่ มี ค วามรู  แ ละประสบการณ ใ นด า นการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยา ทํ า หน า ที่ ป ระจํ า
เพื่อใหบริการปรึกษาแกนักศึกษา ดังนี้
1. การปรึกษาทางดานการศึกษา
2. การปรึกษาทางดานปญหาสวนตัว
3. การปรึกษาทางดานอาชีพ โดยใหขอมูลเกี่ยวกับงานอาชีพตางๆ และใหนักศึกษา
ไดพิจารณาตนเองเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด ตลอดจนองคประกอบตางๆ
4. การปรึกษาเปนกลุม เชน โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ฝกพฤติกรรม
กลาแสดงออก และสรางมนุษยสัมพันธ
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ทุนการศึกษา
• รายชื่ อ ทุ น การศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานภายใน/องค ก รภายนอก

ประจําป 2559
ชื่อทุน

จํานวนนักศึกษาที่รับทุน
(คน)

จํานวนเงิน (ตอ 1 ทุน)

1. กองทุนพัฒนานักศึกษา

42

10,000

2. กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

33

10,000

3. ดร.นิวัตน แจงอริยวงศ

39

10,000

4. คุณประเสริฐ จิตรสกุล

4

10,000

5. คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง

10

10,000

6. คุณรัตนา จงสุทธานามณี

10

10,000

2

10,000

8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10

10,000

9. มูลนิธิแมฟาหลวง

5

13,500

10. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ

9

10,000

11. มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง

1

30,000

12. เฉลิมราชกุมารี

7

15,000

13. 1 อําเภอ 1 ทุน

1

25,000

14. 7 สี ชวยชาวบานสานฝนการศึกษา

1

20,000

15. การกุศลสมเด็จยา (ดานสาธารณสุข)

2

55,700

16. มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ

4

8,000

17. โครงการพอ แมอุปภัมภ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว

6

10,000

18. ทหารผานศึก

18

10,000

19. พระบรมโอรสาธิราช

4

38,500

20. พระราชทานการศึกษาสงเคราะห

12

15,000

21. พระราชทานชวยเหลือการศึกษา

2

6,000

22. มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

6

6,000

23. มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย

1

4,000

24. มูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย

1

25,000

25. มูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ

4

6,000

26. มูลนิธิดํารงชัยธรรม

1

42,000

7. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด
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ชื่อทุน
27. มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล

จํานวนนักศึกษาที่รับทุน
(คน)

จํานวนเงิน (ตอ 1 ทุน)

28

12,000

28. เผยแพรพระพุทธศาสนาแกชนถิ่นกันดารฯ

4

3,500

29. ประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ

8

8,000

30. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

2

25,000

31. กรุงไทยการไฟฟา

1

40,000

32. อายิโนะโมโตะ

2

25,000

33. ผศ.ประกอบ และ รศ.บุญทัน

10

5,000

34. คุณชัชชัย ธรรมารุงเรือง

1

5,000

35. 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน

1

10,000

36. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

1

10,000

37. หอการคาอเมริกันในประเทศไทย

3

25,000

38. มูลนิธิเอสซีจี

1

25,000

39. อาจารยศักดิธัช เสริมศรี (ทุนคาใชจายรายเดือน)

1

1,000

รายงานประจําป

2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเด็นยุทธศาสตรที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
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เรงรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย
เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และอนุ ภู มิ ภ าค
ลุมนํ้าโขง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับ
การพัฒนาทองถิ่น และอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
เปาหมาย
มีงานวิจัยที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาเกิดประโยชนตอทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน

เปาประสงค
1. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการนําไปใชประโยชนแกทองถิ่น ประเทศ
และอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
2. เนนผลิตงานวิจัยรับใชสังคมที่บูรณาการองคความรูในชั้นเรียนกับชุมชน

ผลการดําเนินงาน

1. แหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 27,725,480 บาท ดังนี้
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• จํานวนโครงการและงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามแหลงงบประมาณ
แหลงงบประมาณ

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน (บาท)

รอยละ

113
171

17,378,200
5,146,980

62.68
18.56

3
7
2

3,550,300
1,380,000
270,000

12.81
4.98
0.97

296

27,725,480

100.00

ภายในมหาวิทยาลัย

งบแผนดิน
งบเงินรายได (กองทุนสนับสนุนการวิจัย)
ภายนอกมหาวิทยาลัย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) (ทุนลูกไก)
รวม

• จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จําแนกตามประเภทงานวิจัย
ประเภทงานวิจัย

จํานวนงานวิจัย

จํานวนงบประมาณ

รอยละ

1. งานวิจัยเชิงพื้นที่

35

2,150,000

7.75

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู

173

25,048,480

90.35

3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

28

233,000

0.84

-

-

-

60

294,000

1.06

296

27,725,480

100.00

4. งานวิจัยสถาบัน
5. งานวิจัยนักศึกษา
รวม

64

รายงานประจําป 2559 : มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. การนําเสนอผลงานวิจัย และการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
ในป 2559 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
และมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร/หรือนําไปใชประโยชนในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
ที่เปนที่ยอมรับ และปรากฏชื่อในฐานขอมูล หรือวารสารเฉพาะของสาขาวิชา จํานวน 143 เรื่อง
• จํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ นํ า เสนอและได รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามหนวยงาน ดังนี้
หนวยงาน
1. คณะครุศาสตร

จํานวนผลงานวิจัย
ที่นําเสนอ (ผลงาน)

จํานวนผลงานวิจัยที่ ไดรับ
การตีพิมพเผยแพร (ผลงาน)

56

2

1

6

29

29

8

4

30

30

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

4

4

7. วิทยาลัยนานาชาติ

2

2

30

31

9. สํานักวิชาบัญชี

8

8

10. สํานักวิชาการทองเที่ยว

2

2

11. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

10

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร

8. สํานักวิชาสังคมศาสตร

12. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

9

13. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

3

3

14. สํานักวิชานิติศาสตร

4

3

15. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน

2

รวม

188

143
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3. การสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น/ผลงานวิจัยรับใชสังคม
ในป 2559 ชุมชนไดนําผลงานไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและสังคมในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย
เชิงพาณิชย และการใชประโยชนทางสาธารณะ จํานวน 137 ชุมชน
• ผลงานวิจัยที่ชุมชนนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น/ผลงานวิจัยรับใชสังคม ประจําป 2559
จําแนกตามหนวยงาน ดังนี้
หนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
สํานักวิชาสังคมศาสตร
สํานักวิชาบัญชี
สํานักวิชาการทองเที่ยว
สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
สํานักวิชานิติศาสตร
ศูนยบริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้า
และผลิตภัณฑ
รวม

จํานวนผลงานวิจัย
4
7
8
9
11
10
22
14
11
1
2
10
7
2
118

จํานวนชุมชนที่นําไปใชประโยชน
4
7
8
9
11
10
22
14
19
1
7
10
7
8
137
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4. การสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
4.1 ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยไดรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนภายในประเทศ
จํานวน 30 หนวยงาน/องคกร ดังนี้
ชื่อหนวยงานและองคกร
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หัวขอความรวมมือ
การศึกษาวิจัยดานการทองเที่ยวในเขตภาคเหนือ

2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น) การศึกษาวิจัยดานการทองเที่ยวในเขตภาคเหนือ
3. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

การศึกษาวิจัยดานการทองเที่ยวในเขตภาคเหนือ

4. เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย

การศึกษาวิจัยดานการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย

5. เครือขายการทองเที่ยวสีเขียวจังหวัดเชียงราย
โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเปนสุข

การศึกษาวิจัยดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร

6. เครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะวิทยาการจัดการ ในภาคเหนือ 8 แหง

สรางสรรคกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
การประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพรขาวสาร
และผลงานทางวิชาการอันจะนําไปสูการใชประโยชน
ในวงการศึกษาและสังคม

เปดบริการสุขภาพแกประชาชนดวยการแพทยแผนไทย
7. องคการบริหารสวนตําบลปาตึง อําเภอแมจัน
และพัฒนาศูนยการเรียนรูสมุนไพรและพัฒนาตํารับยา
จังหวัดเชียงราย
8. เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย แผนไทยเพือ่ ใชรักษาโรคทางการแพทยแผนไทย
9. องคบริหารสวนตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
10. โรงพยาบาลแมสรวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
11. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

การพัฒนางานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ

12. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

การจัดทําหนังสือเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นอนุบาล และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
เพื่อพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทย

13. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
จังหวัดเชียงราย

รูปแบบการพัฒนาทักษะการอานเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนบนพื้นที่สูงกลุมโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัย
เครือขายความรวมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา

15. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา

16. เทศบาลตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา

17. เทศบาลตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา

18. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา
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หัวขอความรวมมือ

19. Hunan Academy of Forestry, Ministry of Science
and Technology, P.R. China

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ การวิจัยดานพืชพลังงาน

20. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

การทํางานวิจัย

21. สํานักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

การจัดอบรม/ การทํางานวิจัย

22. วิสาหกิจชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลสันสลี
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

1. การพัฒนาการผลิตและการตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชน
2. พัฒนาการจัดทําระบบบัญชีที่เหมาะสมของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน
3. การจัดการความรูเพื่อเพิ่มมูลคาขาวกลองและขาวไรซเบอรี่
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุในการแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร

23. วิสาหกิจชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลวาวี
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

1. การสรางมูลคาการทองเที่ยวและการประเมินประสิทธิผล
ดานการบริการนักทองเที่ยว
2. กระบวนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน

24. ศูนยวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา-ประเทศไทย
(RECOFTC-Thailand) ไดรับทุนสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป (EU)

“การเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายทองถิ่น
และหนวยงานทองถิ่น เพื่อการจัดการลุมนํ้าอิง
อยางยั่งยืน” หรือ ชื่อยอ “โครงการอนุรักษแมนํ้าอิง”

25. เครือขายศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

โครงการองคความรูความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ตามแนวคิดเทคโนโลยีนิเวศ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

26. วิทยาลัยครูหลวงพระบาง

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

27. ชุมชนบานรองบอน หมู 12 ตําบลมวงคํา อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

การศึกษารูปแบบการจัดการปาชุมชนบานรองบอน

28. ศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
29. โรงเรียนริมโขงวิทยา ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

ความหลากหลายของผักพื้นบานอาหารพื้นเมือง
กับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนริมฝงแมนํ้าโขง
จังหวัดเชียงราย และแขวงหลวงพระบาง

30. สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขาย
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และ
ภูมิปญญาทองถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
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4.2 ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตางประเทศ
มหาวิทยาลัยไดรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานในตางประเทศ โดยมีหนวยงานที่มีความรวมมือ
จํานวน 2 หนวยงาน/องคกร ดังนี้
ชื่อหนวยงานและองคกร
1. วิทยาลัยการแพทยจีนเปาซาน มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

หัวขอความรวมมือ

ประเทศ

วิจัยและพัฒนาพันธุพืชและวัตถุดิบสมุนไพร สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในลุมนํ้าโขงและแลกเปลี่ยนความรู
ดานการดูแลรักษาโรคทางการแพทยแผนไทย
และการแพทยแผนจีน

2. วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน มหาวิทยาลัยโทกุชิมะ แลกเปลี่ยนความรูดานการดูแลรักษาสุขภาพผูสูงวัย ประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุน
ดวยการแพทย แผนไทย และการแพทย
พื้นบานญี่ปุน

5. การสงเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแกสังคม
ชื่อเรื่องงานวิจัย

ชื่อ-สกุล ผูทําวิจัย

รายวิชา/สาขาวิชา/ลักษณะ/
วิธีการที่บูรณาการ

1. แนวทางในการปองกันและควบคุมโรคมาลาเรีย 1. อาจารยสุเนตรา นุนลอย
ของประชาชนบานลิไข ตําบลนางแล อําเภอเมือง 2. ผศ.วัชรพงษ เรือนคํา
จังหวัดเชียงราย

การตรวจคัดกรองมาลาเรีย
ใหกับประชาชนบานลิไข
ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

2. แนวทางพัฒนาภาวะโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารในนักเรียนประถมศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใชการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

1. อาจารยสุเนตรา นุนลอย
2. อาจารยอนุสรา พงคจันตา
3. นางสาวสายฝน กันแกว

การบูรณาการกับรายวิชา
โภชนศาสตร

3. แนวปฏิบัติในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
จากแมลง โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาและ
ภาคีเครือขายอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย :
กรณีศึกษาโรคเหาโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

1. ผศ.วัชรพงษ เรือนคํา
การบูรณาการกับรายวิชา
2. อาจารยพัชรินทร วินยางคกูล จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3. นางสาวสายฝน กันแกว
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6. พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
6.1 การจัดอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร/ คุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชื่อหนวยงาน

จํานวนกิจกรรม

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6

3. คณะวิทยาการจัดการ

5

4. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

12

5. สํานักวิชาสังคมศาสตร

7

6. สํานักวิชาบัญชี

1

7. สํานักวิชาการทองเที่ยว

1

8. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

1

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

8
รวม

42

6.2 นักวิจัยดีเดน
ชื่องานวิจัยที่ ไดรับรางวัล

ชื่อรางวัลที่ ไดรับ

1. เครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับ
ITEX SIVER MEDAL
ผูป ว ยควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
2. Prevalence and Associated
Factors of Pediculosis Capitis
in Nanglaenai School, Nangle
Sub-District, Muang District,
Chiang Rai Province.
3. The Pattern of Urban Planning
for Special Economic Zone in
Chiang Rai Province.

The Consolation Prize for Oral
Presentation (theme: Science)

The Consolation Prize for Oral
Presentation (theme: Social
Science)

4. Inﬂuence of Sodium Acetate
The Silver Medal Winner for
on Stemona Alkaloid Production Poster Presentation (theme:
Science)
in Hydroponic Culture of
Stemona curtisii Hook.f.
The Bronze Medal Winner for
5. Ammonia-acetylene PECVD
coating on wound dressing for Poster Presentation (theme:
Science)
antibacterial properties

ชื่อ-สกุล ผูทําวิจัย
อาจารยจรัญ คนแรง

หนวยงานเจาของรางวัล

27th International &
Innovation Exhibition
(ITEX2016)
ผศ.วัชรพงษ เรือนคํา
7th International Science,
Social Sciences,
Engineering and Energy
Conference I-SEEC
2015
ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ
7th International Science,
Social Sciences,
Engineering and
Energy Conference
I-SEEC 2015
อาจารย ดร.จิราภรณ ปาลี 7th International Science,
Social Sciences,
Engineering and
Energy Conference
I-SEEC 2015
อาจารย ดร.สมฤทัย ตันมา ternational Science
7th International Science,
Social Sciences,
Engineering and
Energy Conference
I-SEEC 2015

รายงานประจําป
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สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม
ที่สอดคลองกับบริบทและความตองการของทองถิ่น
และกลุมชาติพันธุ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคมที่สอดคลองกับบริบท
และความตองการของทองถิ่น และกลุมชาติพันธุ
เปาหมาย
1. ประชาชนในท อ งถิ่ น และกลุ  ม ชาติ พั น ธุ  ไ ด รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และเกิ ด สั ง คมแห ง การเรี ย นรู 
โดยผานกระบวนการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเปนผูนําในการพัฒนาทองถิ่น
3. เกิดความรวมมือที่ผานกระบวนการตกลงรวมกัน (MOU) ในการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นและอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง

เปาประสงค
1. มีนวัตกรรมที่ใหบริการวิชาการแกสังคมอยางมีคุณภาพ
2. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได รั บ การส ง เสริ ม วิ ท ยฐานะให ไ ด คุ ณ ภาพและมาตรฐานทางวิ ช าชี พ
โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสม
3. ชุมชนและสังคมเปาหมายไดรับการบริการวิชาการแกสังคมอยางทั่วถึง
4. มีเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และเครือขายในทองถิ่น ชุมชนหรือสถานประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน

1. การนํานวัตกรรมมาใชในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ชื่อหนวยงาน

1. คณะครุศาสตร

จํานวนกิจกรรมที่นํานวัตรกรรมมาใช
ในการบริการวิชาการแกสังคม

จํานวนชุมชนที่รับบริการ

2

7

10

10

2

198

15

15

5. สํานักวิชาบัญชี

1

1

6. สํานักวิชาการทองเที่ยว

1

1

7. ศูนยบริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้า
และผลิตภัณฑ

1

1

30

231

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะมนุษยศาสตร
4. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

รวม

2. การใหบริการวิชาการแกสังคมเชิงพื้นที่
ชื่อหนวยงาน

จํานวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคมเชิงพื้นที่

จํานวนหนวยงาน
ที่รับบริการ

1. คณะครุศาสตร

1

1

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

3. คณะวิทยาการจัดการ

1

1

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4

4

5. คณะมนุษยศาสตร

4

4

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

12

31

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

2

2

8. สํานักวิชาบัญชี

2

2

9. สํานักวิชาการทองเที่ยว

4

4

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

6

11. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

3

3

12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

3

3

13. สํานักวิชานิติศาสตร

3

3

14. ศูนยบริการวิศวกรรมโยธา

1

1

15. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน

2

2

49

68

รวม

74
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3. การใหบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อหนวยงาน
1.

จํานวนกิจกรรมที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัย
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จํานวนหนวยงาน
ที่รับบริการ

คณะครุศาสตร

1

15

2. คณะวิทยาการจัดการ

10

10

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

4

4. คณะมนุษยศาสตร

1

1

5. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

4

8

6. สํานักวิชาสังคมศาสตร

8

8

7.

สํานักวิชาการทองเที่ยว

2

2

8. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

3

6

9. สํานักวิชานิติศาสตร

1

1

33

55

จํานวนกิจกรรม
ที่ใหบริการวิชาการ
แกสังคมเพื่อแกปญหา
สังคม

จํานวนหนวยงาน
ที่รับบริการ

รวม

4. การใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อแกปญหาสังคม
ชื่อหนวยงาน
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

1

2. คณะมนุษยศาสตร

2

2

3. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

3

3

4. สํานักวิชาการทองเที่ยว

2

11

5. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

3

3

6. ศูนยบริการวิศวกรรมโยธา

3

3

7. ศูนยบริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ

5

5

รวม

19

28
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5. ความรวมมือของหนวยงานภายใน/องคกรภายนอก ในการใหบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยไดสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายใน/องคกรภายนอกในการใหบริการวิชาการแกสังคม
จํานวน 71 หนวยงาน/องคกร ดังนี้
ชื่อหนวยงาน/องคกร

หัวขอความรวมมือ
การใหบริการวิชาการแกสังคม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการคูปองพัฒนาครู

คณะครุศาสตร

2.

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

การพัฒนาวิทยฐานะของครูในสังกัด
โดยระบบพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะครุศาสตร

3.

สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ 10 สถาบัน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- มหาวิทยาลัยพายัพ
- มหาวิทยาลัยแมโจ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
- มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยพะเยา

เครือขายงานวิจัยเชิงวิชาการดานบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ในเขตภาคเหนือ (ATPAC)

4.

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

การทําคูมือการเตรียมพรอมสําหรับ
การอยูอาศัยของชุมชนบนรอยเลื่อน
แผนดินไหว จังหวัดเชียงราย

5.

มูลนิธิมดชนะภัย

การจัดอบรมการเตรียมพรอมสําหรับ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การอยูอาศัยของชุมชนบนรอยเลื่อนแผนดินไหว
จังหวัดเชียงราย ของศูนยเรียนรูแผนดินไหว
มูลนิธิมดชนะภัย

6.

เครือขายบานมั่นคงเชียงราย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน
ผูมีรายไดนอยของเมืองเชียงราย

7.

คณะมนุษยศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย การเตรียมความพรอมสูอาเซียน
เขต 3 จังหวัดเชียงราย
ดานภาษาอังกฤษ ภายใตเรื่องโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและสงเสริม
สมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

8.

Confucius Institute Headquarters (Hanban),
Beijing, China.

ศูนยสอบวัดระดับภาษาจีนผานอินเทอรเน็ต คณะมนุษยศาสตร
(SHK และ SHKK)

9.

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โครงการฝกอบรมการรักษาโรคเฉพาะทาง วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
ดวยการแพทยแผนไทย ตามแผนบริการ และการแพทยทางเลือก
สุขภาพการแพทยแผนไทยฯ สําหรับ
บุคลากรแพทยแผนไทย สํานักงานสาธารณสุข

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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10. องคการบริหารสวนตําบลปาตึง อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย

เปดบริการสุขภาพแกประชาชน
ดวยการแพทยแผนไทยและพัฒนา
ศูนยการเรียนรูสมุนไพร

วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก

11.

เปดบริการสุขภาพแกประชาชน
ดวยการแพทยแผนไทยและพัฒนา
ศูนยการเรียนรูสมุนไพร

วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก

12. องคบริหารสวนตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

เปดบริการสุขภาพแกประชาชน
ดวยการแพทยแผนไทยและพัฒนา
ศูนยการเรียนรูสมุนไพร

วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก

13. โรงพยาบาลแมสรวย อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย

เปดบริการสุขภาพแกประชาชน
วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
ดวยการแพทยแผนไทย และโครงการคลินิก และการแพทยทางเลือก
แพทยแผนไทยเคลื่อนที่

14. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

โครงการสํารวจสถานภาพและความตองการ วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
ของผูสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และการแพทยทางเลือก
ในจังหวัดเชียงราย

15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

โครงการบริการรักษาโรคทางการแพทย
แผนไทยรวมกับการออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่ พอ.สว.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนบานนํ้าบอขาว
ฝกประสบการณของนักศึกษาสังคมศาสตร สํานักวิชาสังคมศาสตร
ศูนยพัฒนาสังคมพื้นที่ 12
สูการบูรณาการเรียนรูกับการทํางาน
สํานักงานจังหวัดพะเยา กลุมยุทธศาสตร จังหวัดพะเยา (Work Integrated Learning : WIL)
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบ ตําบลแมกรณ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
โรงเรียนบานหนองบัวแดง
ศูนยเรียนรูชุมชน ตําบลแมไร
ศูนยเรียนรูบานนาหลังคาแดง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงราย
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจพอเพียง
เครือขายสภาองคกรชุมชนจังหวัดเชียงราย
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ศูนยเรียนรูหัตถกรรมบานเดน
หมูบานสับปะรด บานปาซางวิวัฒน ตําบลนางแล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศนศรีนาปาน-ตาแวน
ศูนยการเรียนรูศิลปะบานศิลปนเชียงราย
ขัวศิลปะ สมาคมศิลปนเชียงราย
ศูนยเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน บานถํ้าผาตอง
โรงเรียนบานปาบง
โรงเรียนริมโขงวิทยา
รานนันทวัน (กองคํา) จังหวัดเชียงราย
บอเกลือวิว รีสอรท จังหวัดนาน
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หัวขอความรวมมือ
การใหบริการวิชาการแกสังคม
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

39. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
40. ศูนยผลิตและจําหนายงานมือดอยตุง มูลนิธิแมฟาหลวง
สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
41. สมาคมปซอลานนาเชียงราย
42. โรงเรียนดนตรีไทย กาสะลองคํา
43. เครือขายชาติพันธุเชียงราย
44. มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร (ไรเชิญตะวัน)
45. กลุมอนุรักษมรดกภูมิปญญาลานนา
46. เทศบาลตําบลแมยาว
47. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
48. เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
49. เทศบาลตําบลเวียง
50. เทศบาลตําบลบานแซว
51. เทศบาลตําบลแมเงิน
52. เทศบาลตําบลโยนก
53. เทศบาลตําบลศรีดอนมูล
54. เทศบาลตําบลปาสัก
55. สภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงแสน
56. เทศบาลตําบลจันจวา
57. วัดพระธาตุผาเงา
58. แขวงหลวงนํ้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการ
และวิชาชีพ

สํานักวิชาการทองเที่ยว

59. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุจิตอาสาพัฒนาสังคม สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

60. หมูบานศิริราษฎร, หมูบานทุงหลวง ตําบลแมยาว เครือขายความรวมมือเพื่อการบริการวิชาการ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
และการพัฒนาสังคม
61. คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

เครือขายความรวมมือเพื่อการบริการวิชาการ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
และการพัฒนาสังคม

62. International Volunteers for Social Development เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาสังคม สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
Association (DaLaa) (สมาคมอาสาสมัคร
และประเทศที่ประสบภัยพิบัติกับ
นานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม)
อาสาสมัครนานาชาติ
63. โรงเรียนสามัคคีพัฒนา บานมงเกาหลัง ตําบลเทอดไทย การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
การขยายพันธุ การปลูกเกกฮวยตาม
แนวทางเกษตรอินทรียสูชุมชน

ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

64. เครือขายกับชุมชน กลุมสหกรณประมง อําเภอพาน การพัฒนาผลิตภัณฑปลานิลแปรรูป
จังหวัดเชียงราย และกรมประมง
ของเครือขายผูเลี้ยงปลานิล

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน

65. วัดพระธาตุผาเงา
66. เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก สถาบันความหลากหลาย
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
สยามบรมราชกุมารี บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน

67. เครือขายสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช). ภาคเหนือ

ประสานงานวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือ

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน
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68. วัดพระบรมธาตุดอยผาสม

การแปรรูปผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชีวภาพ สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
และภูมิปญญาทองถิ่นแกกลุมชุมชน
วัดพระบรมธาตุดอยผาสม อําเภอสะเมิง เพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 7 ผลิตภัณฑ
ไดแก นํ้าเสาวรสเขมขน ขนมครก
ขาวกลองงอกกึ่งสําเร็จรูป เครื่องดื่มขาว
ผสมธัญพืชปรุงสําเร็จรูป เกล็ดขาวกลองงอก
ขาวตมโปโละกึ่งสําเร็จรูป เคกผลไม
จากขาวกํ่าเพาะงอก และเคกกลวยหอม
จากขาวกลองงอก

69. ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสิง่ แวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
สยามบรมราชกุมารี บนฐาน
และอาเซียน
ทรัพยากรธรรมชาติ

70. วิทยาลัยครูหลวงพระบาง

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสิง่ แวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
สยามบรมราชกุมารี บนฐาน
และอาเซียน
ทรัพยากรธรรมชาติ

6. การสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน
เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

วันเดือนปที่จัด
วันที่ 12-13, 19-20
ธันวาคม 2558
และวันที่ 14-15, 21-22
พฤษภาคม 2559

สถานที่จัด

ผูรับบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูที่มีความประสงค
ในการเลื่อนวิทยฐานะ

รายงานประจําป

2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเด็นยุทธศาสตรที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ANNUAL
REPORT

2016
CHIANG RAI

RAJABHAT UNIVERSITY

อนุ รั ก ษ ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ
คงความเป น เอกลั ก ษณ ล  า นนา กลุ  ม ชาติ พั น ธุ 
และสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงความเปนเอกลักษณลานนา
กลุมชาติพันธุ และสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม
เปาหมาย
เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนําไปปฏิบัติ เพื่อดํารงรักษาความเปนเอกลักษณของลานนา เกิดความสํานึก
รักทองถิ่น และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

เปาประสงค
แนวพระราชดําริไดรับการสงเสริม สืบสาน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงาน
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2559
1) อบรมเชิงปฏิบัติการดานการบริหารจัดการวัฒนธรรม
2) จัดทําวารสารและรายงานประจําป สํานักศิลปะและวัฒนธธรม
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2. จํานวนโครงการศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ วัฒนธรรมไทย ทองถิ่นลานนา และชาติพันธุ
ประจําป 2559
ชื่อหนวยงาน
1.

จํานวนกิจกรรม

คณะครุศาสตร

7

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11

3. คณะวิทยาการจัดการ

14

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4

5. คณะมนุษยศาสตร

5

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

14

7.

วิทยาลัยนานาชาติ

1

8. สํานักวิชาสังคมศาสตร

10

9. สํานักวิชาบัญชี

7

10. สํานักวิชาการทองเที่ยว

6

11. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7

12. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

9

13. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

7

14. สํานักวิชานิติศาสตร

11

15. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

10
รวม

123

3. โครงการเดนดานศิลปะและวัฒนธรรม
1) การรวบรวมประเพณีและวัฒนธรรมลานนาที่มีคุณคาและมีแนวโนมจะสูญหาย
2) การฝกอบรม สืบสาน ถายทอดสรางสรรคงานแกะสลักไมเชียงราย รุนที่ 2
3) มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ ครั้งที่ 2
4) อบรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมจากครูภูมิปญญาทองถิ่นสูนักศึกษา
5) จัดเสวนาเรื่องสักการบูชาไหวสาพญามังราย 777 ป
6) รวบรวมฐานขอมูลพอครูแมครู (ออพญาปูจาครู)
7) นิทรรศการไผกับวิถีชีวิตลานนา
8) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สักการบูชาไหวสาพญามังราย 777 ป
9) แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ลาว เมียนมาร กัมพูชา เวียดนาม และจีน
4. การวิจัยและสรางสรรคเพื่อสรางมาตรฐานทางดานวัฒนธรรม ที่เปนเอกลักษณของลานนา
1) รวบรวมองคความรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นลานนา
2) จัดงานวิชาการ งานวิจัย และครูปญญาทองถิ่นลานนา
3) พัฒนาหนวยงานใหเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

รายงานประจําป

2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเด็นยุทธศาสตรที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ เพื่อความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย
1. ประชาชนในท อ งถิ่ น และกลุ  ม ชาติ พั น ธุ  ไ ด รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามโครงการและกิ จ กรรม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในทองถิ่น มีความรู ความเขาใจในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด

เปาประสงค
แนวพระราชดําริไดรับการสงเสริม สืบสาน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน

ผลการดําเนินงาน

1. สรางปณิธานในการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ทองถิ่น ในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
1) การสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1.1) ความเปนมาของโครงการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได จั ด ตั้ ง สํ า นั ก ประสานงานโครงการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เพื่อทําหนาที่ในการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และสรางความสัมพันธ ความเขมแข็งใหกับเยาวชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
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1.2) ผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูเขารวมโครงการ

1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในพระราชานุเคราะหฯ
ในพระราชานุเคราะหฯ
จํานวน 16 คน

ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 20-22
พฤศจิกายน 2558

วันที่ 29 พฤศจิกายน2. การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู ครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 1 ธันวาคม 2558
เรื่องการเสริมสรางศักยภาพ ที่ 32 จํานวน 25 คน
เครือขายผูนํานันทนาการ
3. การอบรมสงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
วันที่ 6-17 มกราคม
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 2559
ที่ 32 จํานวน 12 โรงเรียน

สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
สังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 32 จํานวน
12 โรงเรียน

4. การเตรียมการรับเสด็จและรับเสด็จ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
วันที่ 29 มกราคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 7 กุมภาพันธ 2559
สยามบรมราชกุมารี
ที่ 32 จํานวน 3 โรงเรียน

1. โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
เจาพอหลวง อุปถัมภ 4
2. โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
ชนัตถปยะอุย
3. ศูนยการเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
บานฟาไทยงาม

5. การอบรมครูในโรงเรียนตํารวจ ครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
วันที่ 7-9 พฤษภาคม
ตระเวนชายแดนประจําป
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 2559
ที่ 32

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6. การอานคลองเขียนคลอง
ในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32
จํานวน 12 โรงเรียน

วันที่ 25 กรกฎาคม7 สิงหาคม 2559

โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 32 จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยา

7. การนิเทศติดตามผล
ในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
วันที่ 25 กรกฎาคมสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 7 สิงหาคม 2559
ที่ 32 จํานวน 12 โรงเรียน

โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 32 จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยา
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2) การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.1) ความเปนมาของโครงการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ พระราชานุ ญ าตให ส นองพระราชดํ า ริ ฯ
ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามหนังสือที่ รล.0010/9206 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 และไดรับพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามคําสั่งที่ อพ.สธ.54/2555
2.2) ผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดรับงบประมาณสนับสนุนเปนเงิน 3,828,900 บาท โดย
มีรายละเอียดงบประมาณดังนี้
กรอบการเรียนรูทรัพยากร
827,900 บาท
กรอบการใชประโยชน
700,000 บาท
กรอบการสรางจิตสํานึก
2,301,000 บาท
ผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปตามกรอบและกิจกรรมได
ดังนี้
กรอบการเรียนรูทรัพยากร
กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวย กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม และกิจกรรมยอย 7 กิจกรรม
ดังแสดงในตาราง
•

กิจกรรม

หนวยงานที่ดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ปกปกพันธุกรรมพืช
1. ปกปกพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปาปกปก

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

2. การพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

กิจกรรมที่ 2 การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
3. การสํารวจพันธุไมหอมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

4. การสํารวจความหลากหลายของเห็ดในปาธรรมชาติ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
5. การพัฒนาแปลงสาธิตการอนุรักษพันธุกรรมขาวพื้นเมือง

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ (ศูนยเรียนรู
การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พื้นที่อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย)

6. การปลูกรวบรวมพืชพื้นบานในสวนของกิ๋นบานเฮา

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

7. การพัฒนาสวนสมุนไพรใหเปนแหลงเรียนรู

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
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กรอบการใชประโยชน
กรอบการใชประโยชน ประกอบดวย กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม และกิจกรรมยอย 7 กิจกรรม ดังแสดง

ในตาราง
กิจกรรม

หนวยงานที่ดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
1. การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพโผงเผง

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

2. การศึกษาศักยภาพของตนขาวปนพระฤาษีตอการยับยั้ง
เชื้อไวรัสเริม และแบคทีเรียที่กอโรคในทางเดินอาหาร

คณะครุศาสตร

3. การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของธัญพืชทองถิ่นและผลิตภัณฑ คณะครุศาสตร
4. การพัฒนาผลิตภัณฑจากกระดาษใยไหม

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น

5. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑจากผาทอไทลื้อ

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น

6. การผลิตเสนใยไหมราชภัฏเชียงราย 1 สูผาทอพื้นเมือง

ศูนยศึกษาและพัฒนาหมอนไหม

กิจกรรมที่ 2 ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
7. การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศดานทรัพยากรทองถิ่น

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอบการสรางจิตสํานึก
กรอบการสรางจิตสํานึก ประกอบดวย กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม และกิจกรรมยอย 19 กิจกรรม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
•

กิจกรรม

หนวยงานที่ดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
1. นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตคนลานนา

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

2. การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

คณะครุศาสตร

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
3. การพัฒนาศูนยการเรียนรูพฤกษศาสตรพื้นบาน

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

4. จัดพิมพหนังสือผักพื้นบานในสวนของกิ๋นบานเฮา

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

5. จัดพิมพหนังสือภาพวาดนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

6. การสํารวจความหลากหลายของแมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
7. การวาดภาพพืช และสัตว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

8. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางงาย สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
9. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพและศิลปะจากปา

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
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กิจกรรม

หนวยงานที่ดําเนินงาน

10. การเขารวมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

1. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น
3. คณะครุศาสตร
4. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. ศูนยศึกษาและพัฒนาหมอนไหม
6. ศูนยพัฒนาทักษะปฏิบัติสูการสรางงานอิสระ

11. การเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าหนองบัว

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

12. แผนผังแบบนิเวศวิทยาพรรณไมในมหาชาติลานนาและวิถีชาวลานนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
13. การพัฒนาศูนยการเรียนรูเสนใยธรรมชาติพื้นถิ่น

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น

14. การบูรณาการการเรียนการสอน GIS

สํานักวิชาสังคมศาสตร

15. การจัดคายแกนนํานักศึกษาสื่อความหมายทางธรรมชาติ

สํานักวิชาสังคมศาสตร

16. การสรางความเขมแข็งดานการตลาดเพื่อนําไปสูการใชประโยชน
อยางยั่งยืนแกกลุมชุมชนแปรรูปขาวในจังหวัดเชียงราย

ศูนยพัฒนาทักษะปฏิบัติสูการสรางงานอิสระ

17. การสรางมูลคาเพิ่มจากรังไหมเพื่อนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน

ศูนยพัฒนาทักษะปฏิบัติสูการสรางงานอิสระ

18. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
กอนฝกประสบการณ

คณะครุศาสตร

19. การติดตามการดําเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนจากการฝกประสบการณ

คณะครุศาสตร

3) การดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย
3.1) ความเปนมาของโครงการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี 80 พรรษา ลําดับที่ 7 ตั้งอยูที่ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หางจากตัวเมืองเชียงราย
ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จเปน
ประธานเปดสวน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2531 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนประธานเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่ประดิษฐานในสวน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัดเชียงราย ในการรับผิดชอบ
ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย บนเนื้อที่กวา 625 ไรเศษ โดยมีตนไมประจําสวน คือ ตนสุพรรณิการ หรือฝายคํา
พื้นที่สวนลอมรอบดวยพื้นนํ้า และพื้นดินที่เปนทุงนา หมูบาน ปาสงวน รวมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายในบริ เ วณสวนมองเห็ น ภู เ ขาล อ มรอบและพื้ น ที่ ร าบสวยงาม รวมถึ ง มี ห นองนํ้ า ใหญ เ รี ย กว า หนองบั ว ใหญ
และหนองเล็กเรียกวา หนองบัวนอย ตามแนวแกนของสวนจะมีพลับพลาที่ประทับเปนสถาปตยกรรมแบบเชียงราย
ตั้งเดนเปนสงา มองไปทางหนองบัวใหญจะเห็น “อุทยานดอกไม” ที่ปลูกไมดอกเมืองหนาวเปนขั้นหลั่นลงไปตามเนิน
จนชิดขอบหนอง ซึ่งมีบรรยากาศที่งดงาม ทําใหมีประชาชนมาเที่ยวชมจํานวนมาก
จุดเดนอีกสวนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย คือ “ถนนดอกไม” ที่ยาวหลายรอยเมตร
เป น แกนเชื่ อ มระหว า งหนองบั ว ใหญ แ ละหนองบั ว น อ ย มี ส วนปาล ม สวนไผ สวนสั ก และสวนรุ ก ขชาติ
เปนสวนประกอบสําคัญภายในสวน มีวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก ที่จัดการเรียนการสอน
ดานการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก และมีสวนรวบรวมพันธุสมุนไพร พืชผักพื้นบาน
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3.2) ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมภูมิทัศนในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย
ใหมีความสวยงาม ไดแก
• ปลูกไมดอก ไมประดับ จํานวน 14 ครั้ง
• ปรับปรุงทางเดินและปรับภูมิทัศน จํานวน 9 งาน
2. ปรับกระบวนการทํางานกับทองถิ่นในการแกไขปญหา โดยใชแนวทางตามแนวพระราชดําริมาเปนฐาน
ในการพัฒนา และปองกันยาเสพติด
1) การดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวัน
1.1) ความเปนมาของโครงการ
ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เริ่มตนดําเนินงานโครงการมาตั้งแตป พ.ศ. 2545
เนื่องจากเปนโครงการที่ดีและมีประโยชนในการนําพาเยาวชนใหหางไกลจากยาเสพติดที่สําคัญยิ่ง คือ การไดทํางานภายใต
องคประธานที่ทรงมีความหวงใยตอเยาวชนและประชาชนชาวไทยเปนอยางยิ่ง มีแกนนํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เปนผูดําเนินงาน และดําเนินกิจกรรมตางๆ
ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการดําเนินงานที่เปนระบบและเห็นเปนรูปธรรม
ตลอดระยะเวลาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันที่ผานมานั้น ชมรมทูบีนัมเบอรวันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ไดดําเนินงานโดยมุงเนนรณรงคสรางกระแสหางไกลยาเสพติด และสรางความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
ในรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อน และพี่ชวยนอง นอกเหนือจากการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาตางๆ
ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกลเคียงแลว ชมรมทูบีนัมเบอรวันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังเขาไปชวยเสริม
สรางทักษะการใชชีวิตในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย
และระดับชุมชนอีกหลายชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นวาเปนกําแพงกั้นที่มีความเขมแข็งเพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด
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1.2) ผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปที่จัด

1. เขาใจลูกเขาใจปญหา แกไขปญหายาเสพติด ป 9 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ดําเนินการ
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน จังหวัดเชียงราย

2. ติดตามผลการดําเนินงานเครือขายทูบีนัมเบอร วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วันครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)
3. พัฒนาแกนนําชมรมทูบีนัมเบอรวัน CRRU

วันที่ 15 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4. นวัตกรรมใหมทูบีนัมเบอรวัน

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5. TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง

วันที่ 23 มกราคม 2559

ศูนยการคาเซนทรัลพลาซาเชียงราย

6. TO BE NUMBER ONE CRRU SINGLE DANCE วันที่ 23-24 มกราคม 2559

ศูนยการคาเซนทรัลพลาซาเชียงราย

7. อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุนใหม
สูเปาหมายความสําเร็จ

วันที่ 14-15 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8. ติดตามผลการดําเนินงานทูบีนัมเบอรวัน
เรือนจํากลาง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 มีนาคม 2559

เรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย

9. อบรมองคความรูทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

วันที่ 31 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10. ติดตามผลการดําเนินงานเครือขาย ทูบีนัมเบอรวัน วันที่ 30-31 พฤษภคม 2559
ครั้งที่ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

11. มหกรรมประกวดทูบีนัมเบอรวัน 14
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

3. การบูรณาการการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริสูการเรียนการสอนและการฝกประสบการณวิชาชีพ
3.1 จัดสรางหอเฉลิมพระเกียรติโดยการนําองคความรูตามแนวพระราชดําริ มาจัดนิทรรศการเผยแพรความรู
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ใหแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจในอุดมการณการศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเปนแหลงเรียนรูใหแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
3.2 การนํานักศึกษาคณะครุศาสตร ลงฝกประสบการณในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมถึงการเตรียมการ
และรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.3 การนํานักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอรวัน เขารวมเปนวิทยากรแกนนําในการใหความรู และสงเสริมปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใหกับเยาวชนและประชาชน

รายงานประจําป
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองคกรสูความเปนสากล
เปาหมาย
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

เปาประสงค
1. ใชระบบธรรมาภิบาลขององคกรภาครัฐในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2. มีรปู แบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมในอนาคต
3. มีวัฒนธรรมองคกรและคานิยมรวมที่เปนสากล

ผลการดําเนินงาน

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ
• การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
การบริ ห ารหลั ก ธรรมาภิ บ าล มหาวิ ท ยาลั ย ได บ ริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยยึ ด แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10 หลัก ไดแก หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระงานรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ และจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยใชแบบสอบถามความเห็นชองบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จํานวน 787 คน เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พบวา คาเฉลี่ยระดับคุณภาพการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับดี
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การพัฒนาระบบสื่อสารองคกรเชิงรุก
มหาวิทยาลัยไดยกฐานะหนวยประชาสัมพันธเปนสํานักสื่อสารองคกรขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2556 เพื่อทําหนาที่
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสื่อสารองคกร และการสรางสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจที่สําคัญ
คือ การสงเสริมและรักษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัย การเผยแพรและประชาสัมพันธงานวิชาการ และกิจกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย และเปนศูนยขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในแตละปไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน การผลิตงานสื่อโสตทัศน วิทยุ ปายประชาสัมพันธ และเว็บไซต ตลอดจนงานบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธองคกร
•

การมีระบบตรวจสอบและประเมินองคกร และผูบริหารทุกระดับ
มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบ และประเมินองคกรจากหนวยงานภายนอก เชน การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.
การดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน และการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 และ มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ที่กําหนดใหทําหนาที่เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ผลงาน
ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนราชการ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององคกร
•

2. การปรับโครงสรางและหนาที่ของมหาวิทยาลัยใหไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม
• การปรับโครงสรางหนวยงาน
มหาวิทยาลัยไดปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยใหหนวยงานภายในที่มีลักษณะ
เปนโครงการพิเศษ จํานวน 8 หนวยงาน ไปเปนสวนงานภายในของคณะ สํานักวิชา สํานัก และสถาบัน ดังนี้
1) สํานักประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และ
ศูนยบริการนักศึกษาพิการ ใหเปนสวนงานภายในคณะครุศาสตร
2) ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น ศูนยชาติพันธุ และศูนยสิ่งทอ ใหเปนสวนงานภายใน
สํานักวิชาสังคมศาสตร
3) ศูนยศึกษาและพัฒนาหมอนไหม และศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ใหเปนสวนงานภายในสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน
4) ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใหเปนสวนงานภายในศูนยวิเคราะหมาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้าและผลิตภัณฑ
5) ศูนยเซรามิกส ใหเปนสวนงานภายในสํานักศิลปวัฒนธรรม
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การปรับระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจในการบริหารงานใหกับผูบริหารหนวยงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) มอบอํานาจในการบริหารงบประมาณ โดยใหคณบดีมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม
ที่อยูภายใตแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานภายในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
2) มอบหมายงานเปนการเฉพาะใหกับหนวยงานในเรื่อง ดังนี้
2.1) การลงนามหนังสือออกในประเด็นที่เกี่ยวของ
2.2) การอนุมัติและลงนามในคําสั่งแตงตั้งในประเด็นที่เกี่ยวของ
2.3) งานบริหารงานบุคคล มอบหมายงานเปนการเฉพาะในเรื่อง ดังนี้
- การอนุญาตการลาปวย ลากิจ และลาพักผอนของบุคลากรในสังกัด
- ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด
- การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
2.4) งานบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุในประเด็นที่เกี่ยวของ
•

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
มหาวิทยาลัยไดพัฒนางานดานกายภาพมาอยางตอเนื่อง เพื่อดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมตางๆ
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) การพัฒนาภูมิทัศนและภูมิสถาปตย โดยเนนในเรื่อง Clean and Green โดยเพิ่มดอกไมตามจุดตางๆ
ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย
2) รณรงคใหนักศึกษา และบุคลากรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งกอนขับรถจักรยานยนตเขามาในบริเวณ
มหาวิทยาลัย
3) เพิ่มพื้นที่ลานจอดรถใหกับนักศึกษา
4) เพิ่มสัญญาณไฟจราจรตามทางแยก
5) เพิ่มจํานวนยามรักษาความปลอดภัย
6) เพิ่มจํานวนกลองวงจรปดทําใหสถิติรถจักรยานยนตหายลดลงจากเดิม
7) ซอมแซมหลังคาที่มีปญหาการรั่วซึม
8) ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9) งานกอสรางอาคารสถานที่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
9.1) อาคารสถานพยาบาล อาคารแพทยแผนไทย
9.2) อาคารศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
9.3) อาคารโรงผลิตนํ้าดื่มราชภัฏเชียงราย
9.4) อาคารเรียนสํานักวิชาการทองเที่ยว
9.5) อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร
9.6) อาคารเรียนคณะครุศาสตร
10) พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ โดยการปลูกดอกไมเพิ่มเติม เปลี่ยนระบบรดนํ้า ปรับปรุง
ระบบไฟฟ า ซ อ มแซมสิ่ ง ปลู ก สร า งที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย และจั ด ทํ า ห อ งนํ้ า ใหม เนื่ อ งจากป จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาเข า ไป
ทํากิจกรรมและมีผูเขาเยี่ยมชมจํานวนมาก
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4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. กําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นสูงขั้นตํ่า และปรับเพิ่มเงินเดือนใหกับบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน
2. การจัดทําประกันสุขภาพกลุมเพื่อเพิ่มสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลและประกันชีวิตใหกับบุคลากร
3. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. การพั ฒ นาทั ก ษะด า นภาษาอั ง กฤษ โดยจั ด ให มี ก ารสอบวั ด ระดั บ ความรู  ด  า นภาษาอั ง กฤษ
และฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใหแกบุคลากร
5. การพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และแตงตั้งบุคลากรใหมีมาตรฐานสากล โดยไดมีการทดสอบ
ความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
6. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยไดปรับปรุงแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการใหมีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งปรับวงรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหม
5. การพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ ดังนี้
1. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณในระดับบัณฑิตศึกษา โดยยึดเกณฑเดียวกันไมอิงกับจํานวน
นักศึกษามากหรือนอย
2. ปรับระบบการจัดสรรโดยมีการกําหนดจุดเนนการพัฒนาที่สําคัญในแตละป เพื่อใหมหาวิทยาลัย
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
3. จัดสรรงบประมาณโดยใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร
ของหนวยงานเปนแนวทางหลักในการพิจารณา
4. สรางระบบฐานขอมูลเพื่อการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Strategic Planning and Assurance
System) โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ เพื่อใหการประเมินผลโครงการและกิจกรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. แตงตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่พิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายใหการอนุมัติ
6. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
เพื่อทําหนาที่กําหนดรูปแบบ และแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
และทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน
เมื่อสิ้นสุดไตรมาส และสิ้นสุดปงบประมาณ
7. ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหทุกหนวยงาน
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมเปนรายไตรมาสที่ระบุวันเวลาและสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน มีการกํากับติดตาม
และประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกไตรมาส เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ได พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยนํ า วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัยมาเปนแนวทางในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในงานตางๆ ดังนี้
1. การลงทะเบียนเรียนแบบอิสระ ทําใหนักศึกษาสามารถคิดวางแผนเองได ทําเปน ซึ่งสอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนใหนักศึกษาจะตองเปนผูที่มีความเปนผูนํา ใฝรู สูงาน คิดได ทําเปน สรางงานได
และมีจิตสาธารณะ
2. การประเมินการเรียนการสอนแบบ Online ทั้งหมด
3. การวางแผนและควบคุม (Planning and Control) โดยการวางแผนควบคูกับการติดตามประเมินผล
สามารถจําแนกตามภารกิจและยุทธศาสตรได
4. การจัดทําระบบ MIS ที่เชื่อมโยงขอมูลทุกระบบเขาดวยกัน
5. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในงานดานธุรการ เชน e-Document เพื่อการสืบคนงาย
ระบบการสื่อสาร e–Ofﬁce ลดการเก็บเอกสาร และสามารถคนหายอนหลังไดอยางรวดเร็ว มีระบบความปลอดภัย
โดยผูใชตองแสดงตนกอนการเขาใชทุกครั้ง
6. การเพิ่ม Bandwidth ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลใหครอบคลุมทุกพื้นที่
7. พัฒนาระบบ QAS มีการพัฒนาใหมทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเชื่อมโยงกับระบบ CHE QA ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. พัฒนาระบบฐานขอมูลการวิจัยที่สามารถ Upload ผลงานวิจัยเพื่อการสืบคนได
7. การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรู
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น งานและรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามแนวทางที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนดเป น ประจํ า ทุ ก ป โดยในป ก ารศึ ก ษา 2558 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมีองคประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ดาน ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และเพิ่มเติมดานการบริหารจัดการ ในสวนของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2558 ภาพรวมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยูในระดับ ดี (4.10)
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8. การบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา ใหความสําคัญกับความเสี่ยงในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยได ดํ า เนิ น การตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง คื อ มี ก ารวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง กํ า หนดแผนบริ ห าร
ความเสี่ยง และกําหนดประเด็นความเสี่ยง โดยในระดับมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นความเสี่ยงไว 7 ดาน ไดแก
1. ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
3. ความเสี่ยงดานกิจการนักศึกษา
4. ความเสี่ยงดานการบริการวิชาการแกสังคม
5. ความเสี่ยงดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความเสี่ยงดานการวิจัย
7. ความเสี่ยงดานเหตุการณปจจัยภายนอก
โดยประเด็ น ความเสี่ ย งในแต ล ะด า น มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสํ า คั ญ ของความเสี่ ย งในทุ ก พั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงที่ไดใหความสําคัญในระดับสูง ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานกิจการนักศึกษา
และด า นการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง ในแผนการดํ า เนิ น งานมี ผู  รั บ ผิ ด ชอบทุ ก กิ จ กรรม รวมทั้ ง มี ข  อ เสนอแนะเพื่ อ
การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกดาน เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาแนวทางการแกปญหา
ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน
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หลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งสิ้น 99 หลักสูตร แบงเปนระดับ
ปริญญาตรี 80 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 14 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 4 หลักสูตร จําแนกไดดังนี้

1. คณะครุศาสตร
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

การศึกษาพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

การสอนภาษาจีน

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

คณิตศาสตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

คหกรรมศาสตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

เคมี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

ชีววิทยา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

พลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

ฟสิกส

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

ภาษาไทย

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

วิทยาศาสตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

สังคมศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

เทคโนโลยีการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)

ค.บ.

ดนตรีศึกษา

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ค.ม.

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ค.ด.

การบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด.

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก
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2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

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

คณิตศาสตร
เคมี
ฟสิกส
ชีววิทยา
สัตวเวชศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (สิ่งแวดลอมทั่วไป)

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

3. คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การจัดการโลจิสติกส

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การบริหารธุรกิจ (การตลาด)

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

การบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นศ.บ.

นิเทศศาสตร (การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ)

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นศ.บ.

นิเทศศาสตร (การสื่อสารสื่อใหม)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

การจัดการทั่วไป

ระดับปริญญาโท
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4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

เทคโนโลยีกอสราง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

เทคโนโลยีไฟฟา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมโลจิสติกส

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถ.บ.

สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถ.บ.

นวัตกรรมการออกแบบ

5. คณะมนุษยศาสตร
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาญี่ปุน

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาเกาหลี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ (อังกฤษเฉพาะกิจ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ทัศนศิลป

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

กราฟกดีไซน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม.

การสอนภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม.

การสอนภาษาจีน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท
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6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

แพทยแผนไทยบัณฑิต

พท.บ.

การแพทยแผนไทย

พท.ม.

การแพทยแผนไทย

ระดับปริญญาโท

แพทยแผนไทยมหาบัณฑิต

7. วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

การจราจรทางอากาศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

การขนสงสินคาทางอากาศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

การจัดการทาอากาศยาน
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8. สํานักวิชาสังคมศาสตร
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

การพัฒนาสังคม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

คหกรรมศาสตรประยุกต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ดนตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ดนตรี (ดนตรีสากล)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ทัศนศิลป

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

นวัตกรรมสังคม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

การจัดการภูมิปญญาและทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

ชาติพันธุศึกษาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

สหวิทยาการการบริหารทองถิ่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

จิตวิทยาสังคม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

จิตวิทยาสังคม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม.

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม.

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

ปร.ด.

ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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9. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

กราฟฟคดีไซน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

คอมพิวเตอรธุรกิจ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
(วิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอร)

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

10. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

11. สํานักวิชาบัญชี
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต

บช.บ.

การบัญชี

บช.ม.

การบัญชี

ระดับปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
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12. สํานักวิชาการทองเที่ยว
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

การจัดการการทองเที่ยว

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

การจัดการการทองเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.

การบริหารโรงแรม

13. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รป.บ.

การปกครองทองถิ่น

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร

ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

14. สํานักวิชานิติศาสตร
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต

น.บ.

นิติศาสตร

15. บัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด.

สหวิทยาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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นักศึกษา
นักศึกษาใหม
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาใหม จํานวนทั้งสิ้น 6,043 คน โดยจําแนกไดดังนี้
ระดับการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
1.

(1)
(2)
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

คณะครุศาสตร

609

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

185

3. คณะวิทยาการจัดการ

1,171

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

254

5. คณะมนุษยศาสตร

1,119

125

(3)
(4)
ปริญญาโท ปริญญาเอก
72

17

รวม
823
185

15

1,186
254

15

1,134

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

86

86

7. วิทยาลัยนานาชาติ

22

22

8. สํานักวิชาสังคมศาสตร

486

10

9. สํานักวิชาบัญชี

409

4

10. สํานักวิชาการทองเที่ยว

231

11. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

248

12. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

102

13. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

630

14. สํานักวิชานิติศาสตร

199

รวม
ที่มา

(1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2558)
(2)-(4) บัณฑิตวิทยาลัย (กันยายน 2558)

5,751

10

506
413
231

6

254
102

18

648
199

125

140

27

6,043
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นักศึกษาทั้งหมด
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 20,046 คน โดยจําแนกไดดังนี้
ระดับการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
1.

คณะครุศาสตร

2.

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.

คณะวิทยาการจัดการ

4.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.

คณะมนุษยศาสตร

6.

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

7.

วิทยาลัยนานาชาติ

8.
9.

(1)
ปริญญาตรี

(2)
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

(3)
ปริญญาโท

(4)
ปริญญาเอก

3,688

212

339

80

รวม
4,319

802

12

814

3,043

65

3,108

844

844

2,575

70

395

24

3

422

117

5

4

126

สํานักวิชาสังคมศาสตร

1,767

27

26

1,820

สํานักวิชาบัญชี

1,096

20

10. สํานักวิชาการทองเที่ยว

677

11. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

885

12. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

411

13. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. สํานักวิชานิติศาสตร

1,116
677

21

906
411

2,271

51

2,322

516
รวม

ที่มา

2,645

(1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2558)
(2-(4) บัณฑิตวิทยาลัย (กันยายน 2558)

19,087

516
212

634

113

20,046
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นักศึกษาชาวตางชาติ
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาชาวตางชาติทั้งหมดจํานวนทั้งสิ้น 223 คน
โดยจําแนกไดดังนี้
ระดับการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

(1)
ประกาศนียบัตร

(2)
ปริญญาตรี

1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะมนุษยศาสตร

(3)
ปริญญาโท

(4)
ปริญญาเอก

3

1

1
98

111

รวม

4
1

7

216

4. สํานักวิชาการทองเที่ยว

1

1

5. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

1

1

รวม
ที่มา

(1)-(4) กองวิเทศสัมพันธ (สิงหาคม 2558)

98

114

10

1

223
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ผูสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 มี จํานวนทั้งสิ้น 4,048 คน
โดยจําแนกไดดังนี้
ระดับการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา

(1)
ปริญญาตรี

1. คณะครุศาสตร

691

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(2)
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
97

(3)
ปริญญาโท
79

(4)
ปริญญาเอก
14

รวม
1,264

72

1

89

3. คณะวิทยาการจัดการ

519

50

335

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

158

5. คณะมนุษยศาสตร

278

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

113

122

3

2

7. วิทยาลัยนานาชาติ

93
17

8. สํานักวิชาสังคมศาสตร

392

9. สํานักวิชาบัญชี

332

282

10. สํานักวิชาการทองเที่ยว

112

90

11. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

328

5

164

97

3

81

12. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
13. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

522

14. สํานักวิชานิติศาสตร

139
รวม

ที่มา

3,756

(1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2558)
(2)-(4) บัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาคม 2558)

7

331

4

315

454
15
97

177

122
18

4,048
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได ดํ า เนิ น การสํ า รวจภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต จากผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 3,756 คน มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน
3,641 คน มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษามีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา จํานวน 2,557 คน คิดเปนรอยละ 70.23
โดยมีผลสํารวจ จําแนกตามหนวยงาน ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
1.

คณะครุศาสตร

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถาม
(คน)

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (คน)

รอยละ

683

597

87.41

72

51

70.83

3. คณะวิทยาการจัดการ

509

347

68.17

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

149

75

50.34

5. คณะมนุษยศาสตร

238

138

57.98

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

112

87

77.68

7.

380

277

72.89

328

226

68.90

3

3

100.00

10. สํานักวิชาการทองเที่ยว

108

74

68.52

11. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

323

257

79.57

97

71

73.20

13. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

505

313

61.98

14. สํานักวิชานิติศาสตร

134

41

30.60

3,641

2,557

70.23

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักวิชาสังคมศาสตร

8. สํานักวิชาบัญชี
9. วิทยาลัยนานาชาติ

12. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

รวม
ที่มา

กองพัฒนานักศึกษา (ตุลาคม 2559)
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บุคลากร
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 1,074 คน ประกอบดวยบุคลากร
สายวิชาการ 482 คน สายบริหาร 13 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 579 คน โดยจําแนกไดดังนี้

จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร
สายงาน

ประเภทบุคลากร

วิชาการ

ผูบริหาร

82

4

1. ขาราชการพลเรือน

รวม

สนับสนุนวิชาการ

รอยละ

6

92

8.56

2. พนักงานราชการ

22

22

2.05

3. ลูกจางประจํา

28

28

2.61

4. พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
ที่มา

400

9

523

932

86.78

482

13

579

1,074

100.00

ประกาศนียบัตร
หรือหลักสูตรเฉพาะ

รวม

รอยละ

กองบริหารงานบุคคล (สิงหาคม 2558)

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1. ศาสตราจารย

1

1

2

0.41

2. รองศาสตราจารย

7

6

13

2.70

1

31

31

63

13.07

48

283

72

1

404

83.82

49

322

110

1

482

100.00

3. ผูชวยศาสตราจารย
4. อาจารย
รวม
ที่มา

กองบริหารงานบุคคล (สิงหาคม 2558)

จํานวนบุคลากรชาวตางชาติ จําแนกตามสายงาน
สายงาน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

1. สายวิชาการ

5

2. สายสนับสนุนวิชาการ

2

รวม

7

ที่มา

กองบริหารงานบุคคล (สิงหาคม 2558)

ปริญญาโท
6
6

ปริญญาเอก
3
3

รวม

รอยละ

14

87.50

2

12.50

16

100.00
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งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสําหรับใชในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
จํานวนทั้งสิ้น 761,549,400 บาท จําแนกไดดังนี้

จํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จํานวนเงิน

รอยละ

1. งบประมาณแผนดิน

526,522,200

69.14

2. เงินรายไดของมหาวิทยาลัย

235,027,200

30.86

761,549,400

100.00

รวม
ที่มา

กองนโยบายและแผน (กันยายน 2558)

จํานวนงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย
งบรายจาย

ประเภทงบประมาณ
แผนดิน

รวม
รายได

จํานวน

รอยละ

1. งบบุคลากร

62,590,500

34,294,300

96,884,800

12.72

2. งบดําเนินงาน

58,071,200

169,690,700

227,761,900

29.90

3. งบลงทุน

109,271,300

12,771,600

122,042,900

16.03

4. งบเงินอุดหนุน

291,790,400

1,476,800

293,267,200

38.51

5. งบรายจายอื่น

4,798,800

16,793,800

21,592,600

2.84

รวม

526,522,200

235,027,200

761,549,400

100.00

ที่มา

กองนโยบายและแผน (กันยายน 2558)

จํานวนงบประมาณ จําแนกตามกลุมหนวยงาน
ประเภทงบประมาณ
กลุมหนวยงาน

แผนดิน
จํานวนเงิน

รวม

รายได
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

1. จัดการศึกษา

281,092,800

53.38

69,894,000

29.74

350,986,800

46.09

2. สนับสนุนการจัดการศึกษา

237,762,300

45.16

162,657,200

69.21

400,419,500

52.58

3. โครงการพิเศษ

7,667,100

1.46

2,476,000

1.05

10,143,100

1.33

รวม

526,522,200

100.00

235,027,200

100.00

761,549,400

100.00

ที่มา

กองนโยบายและแผน (กันยายน 2558)
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จํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเภทงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร

แผนดิน
จํานวนเงิน

รวม

รายได
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

จํานวนเงิน

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ 320,303,200
ตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
และเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขัน

60.83

150,485,800

64.03

470,789,000

61.81

2. พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยและ
มาตรฐานอุดมศึกษา

5,735,300

1.09

7,031,900

2.99

12,767,200

1.68

3. เรงรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพ
งานวิจัยเพื่อยกระดับการพัฒนาทองถิ่น
และอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

18,121,200

3.44

2,143,400

0.91

20,264,600

2.66

4. สรางนวัตกรรมการใหบริการวิชาการ
แกสังคมที่สอดคลองกับบริบทและ
ความตองการของทองถิ่น และ
กลุมชาติพันธุ

5,609,100

1.07

2,697,800

1.15

8,306,900

1.09

635,900

0.12

2,524,900

1.07

3,160,800

0.42

7,353,900

1.40

249,400

0.11

7,603,300

1.00

7. พัฒนาระบบกลไกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ 168,763,600
การบริหารจัดการองคกร
สูความเปนสากล

32.05

69,894,000

29.74

238,657,600

31.34

100.00

235,027,200

100.00

761,549,400

100.00

5. อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อคงความเปนเอกลักษณลานนา
กลุมชาติพันธุ และสรางมูลคาเพิ่ม
ทางวัฒนธรรม
6. สงเสริมการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริเพื่อความเขมแข็ง
ของชุมชน

รวม
ที่มา

กองนโยบายและแผน (กันยายน 2558)

526,522,200

รอยละ
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งบกองทุนสําหรับพัฒนางานดานตางๆ
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิ ท ยาลั ย มี ง บกองทุ น สํ า หรั บ พั ฒ นางานด า นต า งๆ จํ า นวน 5 กองทุ น
งบประมาณรวม 194,797,853.66 บาท ประกอบดวยกองทุนตางๆ ดังนี้
ประเภทกองทุน
1. กองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

จํานวน

รอยละ

74,543,939.86

38.26

2. กองทุนพัฒนาบุคลากร

32,197,015.75

16.53

3. กองทุนสวัสดิการบุคลากร

49,127,580.92

25.22

4. กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย

17,644,326.53

9.06

5. กองทุนพัฒนานักศึกษา

21,284,990.60

10.93

194,797,853.66

100.00

รวม
ที่มา

กองนโยบายและแผน (กันยายน 2558)

พื้นที่ อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ ณ Main Campus จํานวน 940 ไร 93 ตารางวา พื้นที่ ณ อําเภอเชียงแสน จํานวน 19 ไร
1 งาน 72 ตารางวา และยังรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงรายอีก จํานวน 625 ไร รวมมีพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด จํานวน 1,584 ไร 2 งาน 65 ตารางวา ดังนี้
ชื่ออาคาร

พื้นที่ ใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร

ปที่กอสราง
แลวเสร็จ

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จํานวน 47 หลัง
1.

อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร

1,434

อาคาร 1 ชั้น

2518

2.

อาคารคณะครุศาสตร

2,267

อาคาร 3 ชั้น

2519

3.

อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร

592

อาคาร 1 ชั้น

2519

4.

อาคาร Biotech 1 (อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น)

1,313

อาคาร 2 ชั้น

2519

5.

อาคารคณะมนุษยศาสตร

2,280

อาคาร 3 ชั้น

2520

6.

อาคารคณะวิทยาการจัดการ

2,294

อาคาร 3 ชั้น

2520

7.

อาคารสํานักวิชาสังคมศาสตร

1,047

อาคาร 2 ชั้น

2522

8.

อาคารโรงเรียนสาธิตสวนประถมศึกษา (อาคาร 1)

932

อาคาร 2 ชั้น

2524

9.

อาคารโรงเรียนสาธิตสวนบริการ (อาคาร 2)

932

อาคาร 2 ชั้น

2524

550

อาคาร 1 ชั้น

2525

11. อาคารฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมราชภัฏอินน)

2,528

อาคาร 4 ชั้น

2532

12. อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1

5,760

อาคาร 4 ชั้น

2537

10. อาคารศิลปะ
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ชื่ออาคาร
13. อาคารศูนยแพทยพื้นบาน (สงเสริมสุขภาพพื้นบาน)

พื้นที่ ใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร

ปที่กอสราง
แลวเสร็จ

132

อาคาร 1 ชั้น

2538

6,208

อาคาร 8 ชั้น

2539

15. อาคารโรงพยาบาลสัตว

1,110

อาคาร 2 ชั้น

2540

16. อาคารปฏิบัติการเซรามิกส (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2)

1,636

อาคาร 1 ชั้น

2540

17. อาคารนาฏศิลป

550

อาคาร 1 ชั้น

2542

18. อาคารศูนยภาษา

862

อาคาร 2 ชั้น

2543

19. อาคารเรียนรวม 2

640

อาคาร 2 ชั้น

2544

20. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

800

อาคาร 3 ชั้น

2544

21. อาคารสปาลานนา

108

อาคาร 1 ชั้น

2544

22. อาคารแพทยพื้นบาน

672

อาคาร 2 ชั้น

2544

1,300

อาคาร 2 ชั้น

2545

24. อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร

10,100

กลุมอาคาร

2545

25. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบดี)

5,085

กลุมอาคาร

2545

26. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 5 ชั้น)

975

กลุมอาคาร

2545

27. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารโยธา)

820

กลุมอาคาร

2545

28. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารศิลปะอุตสาหกรรม)

820

กลุมอาคาร

2545

29. อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2

600

อาคาร 2 ชั้น

2546

30. อาคารหอดูดาว

950

อาคาร 3 ชั้น

2548

31. อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

352

อาคาร 2 ชั้น

2549

12,887

อาคาร 4 ชั้น

2550

14. อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ป)

23. อาคารศูนยการศึกษานานาชาติ

32. อาคารยุพราชวิทยมงคล
33. อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน

989

กลุมอาคาร

2550

34. อาคารศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

896

อาคาร 2 ชั้น

2550

2,051

อาคาร 2 ชั้น

2550

36. อาคารปฏิบัติการการแพทยแผนไทย

692

อาคาร 2 ชั้น

2550

37. อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

658

อาคาร 2 ชั้น

2551

38. อาคารการศึกษาและเอนกประสงค (คณะมนุษยศาสตร)

1,431.60

อาคาร 2 ชั้น

2552

39. อาคารการศึกษาและเอนกประสงค (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

1,431.60

อาคาร 2 ชั้น

2552

40. อาคารคณะวิทยาการจัดการ

540

อาคาร 3 ชั้น

2554

41. อาคารการแพทยแผนจีน

354

อาคาร 2 ชั้น

2554

42. อาคารการศึกษาพิเศษ

525

คสล. 1 ชั้น

2554

1,028.12

คสล. 2 ชั้น

2555

35. อาคารราชภัฏพัฒนา

43. อาคารสํานักวิทยาศาสตรสุขภาพ

ANNUAL REPORT 2016 : CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY 117

ชื่ออาคาร
44. อาคารสํานักวิชาบัญชี
45. อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
46. อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค
47. อาคารสถาปตยกรรม

พื้นที่ ใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร

ปที่กอสราง
แลวเสร็จ

1,028.12

คสล. 2 ชั้น

2555

428

คสล. 1 ชั้น

2555

16,556

คสล. 3 ชั้น

2558

844

คสล. 3 ชั้น

2558

1,140

อาคาร 2 ชั้น

2517

อาคารสํานักงาน จํานวน 23 หลัง
1.

อาคารสํานักงานอธิการบดี

2.

อาคารสาธารณูปโภค ประปา นํ้าดื่ม

277

อาคาร 1 ชั้น

2519

3.

อาคาร Visitor Center

918

อาคาร 2 ชั้น

2521

4.

อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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.

อาคารฝายยานพาหนะ

375

อาคาร 1 ชั้น

2543

10. อาคารกิจกรรมสหกรณรานคา

250

อาคาร 1 ชั้น

2543

1,326

อาคาร 2 ชั้น

2543

232

อาคาร 1 ชั้น

2544

18

อาคาร 1 ชั้น

2544

14. อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ (อาคารปฏิบัติการพืช)

300

อาคาร 1 ชั้น

2544

15. อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

128

อาคาร 1 ชั้น

2545

16. อาคารองคการนักศึกษา

144

อาคาร 1 ชั้น

2545

17. อาคารพิพิธภัณฑชีวิต 1

109

อาคาร 1 ชั้น

2545

18. อาคารพิพิธภัณฑชีวิต 2

36

อาคาร 1 ชั้น

2548

19. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

560

กลุมอาคาร

2552

20. โรงผลิตนํ้าประปาผิวดิน

135

คสล. 1 ชั้น

2553

21. อาคารองคการนักศึกษา

1,050

คสล. 3 ชั้น

2557

22. อาคารบริหารงานกลาง

28,100

คสล. 3 ชั้น

2558

36

คสล. 2 ชั้น

2558

11. อาคารศูนยสุขภาพ
12. อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคารศูนยพัฒนาภูมิทัศน)
13. อาคารฝายยามรักษาความปลอดภัย

23. อาคารยุงฉางตามภูมิปญญาไทยวน
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ชื่ออาคาร

พื้นที่ ใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร

ปที่กอสราง
แลวเสร็จ

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จํานวน 5 หลัง
1.

อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 3)

400

อาคาร 1 ชั้น

2524

2.

อาคารหอประชุมกาสะลองคํา

1,586

อาคาร 1 ชั้น

2519

3.

อาคารหอประชุมสุพรรณิการ

1,036

อาคาร 1 ชั้น

2540

4.

อาคารศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Food Center)

1,652

อาคาร 1 ชั้น

2540

5.

อาคารศูนยการประชุมนานาชาติ

13,230

คสล. 2 ชั้น

2552

อาคารหอพักและบานพัก จํานวน 9 หลัง
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

8.

Uni House (Single)

1,882

อาคาร 4 ชั้น

2545

9.

Uni House (Family)

2,645

อาคาร 4 ชั้น

2545

สนามกีฬาและโรงยิม จํานวน 4 หลัง
1.

อาคารพลศึกษา

120

อาคาร 1 ชั้น

2545

2.

อาคารไดรกอลฟ

288

อาคาร 2 ชั้น

2547

3.

อาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค

11,132

กลุมอาคาร

2554

4.

อาคารเอนกประสงคพิกุลทอง (ขางสนามกีฬาเอนกประสงค)

540

คสล. 1 ชั้น

2554

อาคารที่อยูระหวางกอสราง จํานวน 6 หลัง
1.

อาคารสถานพยาบาล อาคารแพทยแผนไทย

1,397

คสล. 3 ชั้น

2559

2.

อาคารศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9

4,921

คสล. 3 ชั้น

2559

3.

อาคารโรงผลิตนํ้าดื่มราชภัฏเชียงราย

145

คสล. 2 ชั้น

2559

4.

อาคารเรียนสํานักวิชาการทองเที่ยว

1,025

คสล. 3 ชั้น

2559

5.

อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร

2,243

คสล. 3 ชั้น

2560

6.

อาคารเรียนคณะครุศาสตร

4,963

คสล. 3 ชั้น

2560
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ระบบสาธารณูปโภค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร
ระบบประปามหาวิทยาลัย กําลังการผลิต 300 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ระบบไฟฟา สามารถจายพลังงานได 9,570 KVA.
ระบบโทรศัพท จํานวน 456 เลขหมาย สามารถรองรับคูสายไดมากกวา 600 เลขหมาย มีคูสายภายนอก 24 วงจร
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียวันละ 900 ลูกบาศกเมตร
อางเก็บนํ้าเพื่อการผลิตนํ้าประปา ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศกเมตร
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ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายใน/องคกรภายนอก
รายชื่อทุนการศึกษาที่ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายใน/องคกรภายนอก ประจําป 2559
ชื่อทุน

จํานวนนักศึกษาที่รับทุน (คน)

จํานวนเงิน (ตอ 1 ทุน)

1.

กองทุนพัฒนานักศึกษา

42

10,000

2.

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

33

10,000

3.

ดร.นิวัตน แจงอริยวงศ

39

10,000

4.

คุณประเสริฐ จิตรสกุล

4

10,000

5.

คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง

10

10,000

6.

คุณรัตนา จงสุทธานามณี

10

10,000

7.

บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจํากัด

2

10,000

8.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10

10,000

9.

มูลนิธิแมฟาหลวง

5

13,500

10. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ

9

10,000

11.

มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง

1

30,000

12.

เฉลิมราชกุมารี

7

15,000

13.

1 อําเภอ 1 ทุน

1

25,000

14. 7 สี ชวยชาวบานสานฝนการศึกษา

1

20,000

15. การกุศลสมเด็จยา (ดานสาธารณสุข)

2

55,700

16. มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ

4

8,000

17.

6

10,000

18

10,000

19. พระบรมโอรสาธิราช

4

38,500

20. พระราชทานการศึกษาสงเคราะห

12

15,000

21.

2

6,000

22. มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

6

6,000

23. มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย

1

4,000

24. มูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย

1

25,000

25. มูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ

4

6,000

26. มูลนิธิดํารงชัยธรรม

1

42,000

โครงการพอ แมอุปภัมภ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว

18. ทหารผานศึก

พระราชทานชวยเหลือการศึกษา
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ชื่อทุน
27. มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล

จํานวนนักศึกษาที่รับทุน (คน)

จํานวนเงิน (ตอ 1 ทุน)

28

12,000

28. เผยแพรพระพุทธศาสนาแกชนถิ่นกันดารฯ

4

3,500

29. ประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ

8

8,000

30. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

2

25,000

31.

1

40,000

2

25,000

10

5,000

34. คุณชัชชัย ธรรมารุงเรือง

1

5,000

35. 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน

1

10,000

36. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

1

10,000

37. หอการคาอเมริกันในประเทศไทย

3

25,000

38. มูลนิธิเอสซีจี

1

25,000

39. อาจารยศักดิธัช เสริมศรี (ทุนคาใชจายรายเดือน)

1

1,000

กรุงไทยการไฟฟา

32. อายิโนะโมโตะ
33. ผศ.ประกอบและ รศ.บุญทัน
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ผูเขาเยี่ยมชมหนวยงาน
รายชื่อหนวยงาน/ บุคคลที่เขาเยี่ยมชมหนวยงาน ประจําป 2559
ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

สถานที่

1.

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระบบบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร
งานฝกประสบการณวิชาชีพครู งานกิจการนักศึกษา
ระบบงานธุรการ

2.

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

3.

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค การสอนและการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร
ระดับหลักสูตร ดานการศึกษาปฐมวัย

4.

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การบริหารงานคณะครุศาสตรและงานประกัน คณะครุศาสตร
คุณภาพการศึกษา

5.

คณะครุศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

6.

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

7.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดานการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ

8.

Environmental Services/ School of Engineering การเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Air-Conditioning & Refrigeration) ITE College และวิศวกรรม
East, 10 Simei Avenue, Technology Block
T02-27, Singapore 486047

9.

โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยาม

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร คณะครุศาสตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ
การจัดทําคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพครู

งานบุคลากร งานกิจการนักศึกษา งานฝก
คณะครุศาสตร
ประสบการณวิชาชีพครู งานธุรการ งานแผนนโยบาย
และงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิชาการ

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู

คณะมนุษยศาสตร

10. มหาวิทยาลัย Reitaku university จังหวัดชิบะ แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน
ประเทศญี่ปุน

คณะมนุษยศาสตร

11.

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน

คณะมนุษยศาสตร

12.

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม

เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

คณะมนุษยศาสตร

13.

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

คณะมนุษยศาสตร

14. กงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม

คณะมนุษยศาสตร
เขาเยี่ยมชม โปรแกรมภาษาญี่ปุน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงาน คณะมนุษยศาสตร
และงานบุคลากรสายสนับสนุน
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

สถานที่

16. อาสาสมัครจาก Oklahom a State University แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร
17.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ

18. โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย แลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาษา
จังหวัดเชียงราย

คณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตร

19. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง

วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูรายวิชา
และการแพทยทางเลือก
ที่เกี่ยวของกับการนวดไทย เพื่อพัฒนาและ
ประยุกตการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

20. โรงพยาบาลแมสรวย

ศึกษาดูงานการรักษาโรคดวยวิธีทางการแพทย วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
แผนไทยและการผลิตยาสมุนไพรเพื่อใชรักษาโรค และการแพทยทางเลือก

21.

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหนวยงานเพื่อเตรียม วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
เชียงใหม
ความพรอมในการประกอบอาชีพของนักศึกษา และการแพทยทางเลือก
เมื่อสําเร็จการศึกษา

22. วิทยาลัยชุมชนนาน

ศึกษาดูงานหลักสูตรการแพทยแผนไทย
วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการ และการแพทยทางเลือก
บริหารจัดการในหลักสูตรแพทยแผนไทย

23. วิทยาลัยการแพทยจีนเปาซาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการรักษาโรค
วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
ทางการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนจีน และการแพทยทางเลือก

24. มหาวิทยาลัยโทกุชิมะ ประเทศญี่ปุน

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการรักษาโรคทางการแพทย วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
แผนไทยและการแพทยพื้นบานญี่ปุน
และการแพทยทางเลือก

25. วิทยาลัยการแพทยจีนเปาซาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงานอุทยานโอสถและแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก
ดานพันธุพืชสมุนไพรไทยและการเพาะปลูก
สมุนไพรไทย

26. Northeast Wisconsin Technical Collage
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศึกษาดูงานการรักษาโรคดวยวิธีทางการแพทย วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
แผนไทยและการผลิตยาสมุนไพรเพื่อใชรักษาโรค และการแพทยทางเลือก

27. สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และพัฒนาหองปฏิบัติการสถาบันวิจัยการแพทย และการแพทยทางเลือก
แผนไทยใหไดรับมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 และ ISO 15189 รองรับการใหบริการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช
ในตํารับยาแผนไทย

28. Kathmandu University

ศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาและหารือ
วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
เรื่องการทําความรวมมือทางวิชาการและ
และการแพทยทางเลือก
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางวิทยาลัยการแพทยฯ
และ Kathmandu University

29. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
และศูนยการแพทยผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรการแพทยแผนไทย

วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก

30. โรงเรียนการแพทยแผนไทยจันทนี

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
และศูนยการแพทยผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนา
องคความรูหลักการรักษาโรคเฉพาะทางดวย
การแพทยแผนไทย

วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม
31.

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม

32. คณะผูบริหารจาก Kathmandu University
สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนดานการบิน

สถานที่
วิทยาลัยนานาชาติ

ระบบดานการจัดการศึกษา และหารือความรวมมือ สํานักวิชาคอมพิวเตอร
ทางวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

33. คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระบบดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน สํานักวิชาคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
34. เจาหนาที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ระบบดานการบริหารจัดการศึกษา การทําวิจัย สํานักวิชาคอมพิวเตอร
ผลงานของนักศึกษาและนวัตกรรมตางๆ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม, สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
35. คณะอาจารยและนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
เชียงราย

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

36. คณะผูบริหารจาก Vidya Vikas Educational Trust ระบบดานการบริหารจัดการศึกษา การทําวิจัย สํานักวิชาคอมพิวเตอร
สาธารณรัฐอินเดีย
ผลงานของนักศึกษาและนวัตกรรมตางๆ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
37. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

ระบบดานการบริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

38. Prof. Dr. Manfred Kiesel ตําแหนง Director ระบบดานการจัดการศึกษา และหารือความรวมมือ สํานักวิชาคอมพิวเตอร
International Management FHWS Faculty ทางวิชาการและระบบหองปฏิบัติการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
of Economics and Business Administration
University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี
39. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระบบดานการจัดการเรียนการสอน และ
สมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดพะเยา
ระบบหองปฏิบัติการ

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การจัดทําหลักสูตรภายใต พรบ.วิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

41. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แลกเปลี่ยนเรียนรูงาน

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

- งานทะเบียนประมวลผล และสถิติ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ศึกษาดูงานดานวินัยและนิติกร

กองบริหารงานบุคคล

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ศึกษาดูงานดานการบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

46. คุณราชัย อัศเวศน ประธานกลุมนิติกรมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานดานวินัยและนิติกร

กองบริหารงานบุคคล

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แลกเปลี่ยนแนวทางและประสบการณ
ดานกิจกรรมนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แลกเปลี่ยนแนวทางและประสบการณ
ดานกิจกรรมนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม
49. มหาวิทยาลัยแมโจ

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานดานวิเทศสัมพันธ

สถานที่
กองวิเทศสัมพันธ

50. ชมรมทูบีนัมเบอรวัน โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดตั้ง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ชมรมทูบีนัมเบอรวัน

ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

51. คณาจารยและนักศึกษาทูบีนัมเบอรวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
จังหวัดเชียงใหม

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดตั้ง
ชมรมทูบีนัมเบอรวัน

ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

52. โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน จังหวัดกาฬสินธุ

วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนภายในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิต

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู

โรงเรียนสาธิต

- นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
54. คณะผูบริหารและอาจารยจาก
กับวิถีชีวิตคนลานนา
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- สวนของกิ๋นบานเฮา
กําแพงเพชร

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

55. อาจารยและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

- นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
กับวิถีชีวิตคนลานนา
- สวนของกิ๋นบานเฮา

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

56. คณะกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี

นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
กับวิถีชีวิตคนลานนา

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

57. คณะครูจากโรงเรียนแมยางตาล อําเภอรองกวาง - นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
จังหวัดแพร
กับวิถีชีวิตคนลานนา
- สวนของกิ๋นบานเฮา

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

58. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

- นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
กับวิถีชีวิตคนลานนา
- สวนของกิ๋นบานเฮา
- พื้นที่ปาปกปก

59. ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม กับวิถีชีวิตคนลานนา

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
กับวิถีชีวิตคนลานนา

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

60. คณะผูบริหารและอาจารยคณะเกษตรและ
ปาไม จาก Pu’er University
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

61. อาจารยและนักศึกษาจาก University of Minnesota - นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กับวิถีชีวิตคนลานนา
- สวนของกิ๋นบานเฮา

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

62. มหาวิทยาลัยการจัดการที่ดินคุนหมิง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
กับวิถีชีวิตคนลานนา

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

63. คณะอารยะโยคะบานดู จังหวัดเชียงราย

- นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
กับวิถีชีวิตคนลานนา
- สวนของกิ๋นบานเฮา

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
64. ดร.ปยรัษฎ บริญญาพงษเจริญทรัพย
รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช กับวิถีชีวิตคนลานนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝายวิชาการ

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

สถานที่

65. ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ศูนยพัฒนาทักษะปฏิบัติสูการสรางงานอิสระ
พรอมคณะ

ศูนยพัฒนาทักษะปฏิบัติ
สูการสรางงานอิสระ

66. กรมหมอนไหม

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
กับวิถีชีวิตคนลานนา

67. คณะผูบริหาร จาก Vidya Vikas Educational Trust การพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิต
สาธารณรัฐอินเดีย นําโดย Mr. Kaveesh Gowda ที่มีคุณภาพ คิดได ทําเปน สรางงานได

ศูนยบมเพาะผูประกอบการ
รุนเยาว

68. โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ตําบลเทอดไทย
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

การเพาะเลี้งเนื้อเยื่อพืชและการปลูก
สตอเบอรี่ปลอดสารพิษ

ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

69. พันเอกราชันย สุนทรเมือง ผอ.สปม.ศปป.6
กอ.รมน.

เยี่ยมชมผลการดําเนินงานศูนยเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช

ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

70. พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เยี่ยมชมผลการดําเนินงานศูนยเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช

ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

71.

ประสานงานเรื่องการเสริมความรูทางดาน
วิชาการงานคอนกรีตกับนักศึกษาและ
สรางความสัมพันธเพื่อการศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสมัยใหม

ศูนยบริการวิศวกรรมโยธา

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศึกษาดูงานดานการบริหารงานวิชาการ
แกสังคมตามระบบ ISO/IEC 17025

ศูนยบริการวิศวกรรมโยธา

73. วิทยาลัย ITE College East

การแลกเปลี่ยนความรูทางดานการบริการ
วิชาการและเปลี่ยนความรูทางวัฒนธรรม

ศูนยบริการวิศวกรรมโยธา

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จเชียงราย

รายงานประจําป

2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016

กิจกรรมสําคัญ
ในรอบป

http://www.crru.ac.th
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กิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย
10 ตุลาคม 2558

/ สรางแรงบันดาลใจ รวมกับ การประชุมรับมอบนโยบายอุดมศึกษา เพ�่อพัฒนาสูมิติใหมอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานประจําป

2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

19 ตุลาคม 2558

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

/ พ�ธีซอมรับพระราชทานปร�ญญาบัตร
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21 ตุลาคม 2558 /

27-31 ตุลาคม 2558

พ�ธีไหวสาแมฟาหลวง

/ แลกเปลี่ยนเร�ยนรูเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ไทย ลาว เมียนมาร กัมพ�ชา เว�ยดนาม และจ�น

6 พฤศจิกายน 2558

/ ทอดกฐินสามัคคี

130 รายงานประจําป 2559 : มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18 พฤศจิกายน 2558 – 30 กันยายน 2559 /

21-23 ธันวาคม 2558

อบรมทักษะการสืบคนสารสนเทศ การเข�ยนบรรณานุกรมและการอางอิง

/ งานการประชุมว�ชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ�น
บูรณาการความรู สูการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

11 มกราคม 2559 /

เผยแพรความรูกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น และกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเง�น แกการกอการราย
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14 กุมภาพันธ 2559

15-16 มีนาคม 2559

/ กิจกรรมวันราชภัฏ

/ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร�่อง การเข�ยนแบบประเมินคางานและการเข�ยนคูมือปฏิบัติงาน

7 เมษายน 2559

/ งานปาเวณีปใหมเมืองราชภัฏเชียงราย

132 รายงานประจําป 2559 : มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16-18 พฤษภาคม 2559

16-20 พฤษภาคม 2559

/ ติดตามการดําเนินขอตกลงความรวมมือกับว�ทยาลัยครูหลวงพระบาง ตามโครงการความหลากหลาย
ของผักพ�้นบานและอาหารพ�้นเมือง กับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนร�มฝงแมน้ําโขง จังหวัดเชียงราย
และแขวงหลวงพระบาง

/ อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผูปวยดานเวชกรรมไทยในกลุมโรคเฉพาะทาง สําหรับบุคลากรแพทยแผนไทย
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

23-27 พฤษภาคม 2559

/ อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการตรวจว�นิจฉัยและรักษาโรค ใหแกแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกต
สังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม
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30 พฤษภาคม 2559

6-11 มิถุนายน 2559

/ จัดอบรมใหความรูการชวยเหลือฉุกเฉินและการชวยฟ��นคืนชีพ CPR

/ ประชุมสัมมนาและนิทรรศการว�ชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12

9-10 มิถุนายน 2559

/ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร�่อง หลักเกณฑและว�ธีการว�เคราะหกรอบตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน

134 รายงานประจําป 2559 : มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2-3 กรกฎาคม 2559

15 กรกฎาคม 2559

/ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร�่อง การพัฒนาคณาจารยเขาสูตําแหนงทางว�ชาการ

/ ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยางตามพระราชดําร� เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิร�กิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

28 กรกฎาคม 2559

/ ถวายพระพร วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
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30-31 กรกฎาคม 2559

10 สิงหาคม 2559

/ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ประจําปการศึกษา 2558

/ ถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิร�กิติ์ พระบรมราชินีนาถ

17 สิงหาคม 2559

/ อบรมเชิงปฏิบัติการงานอาจารยที่ปร�กษา

136 รายงานประจําป 2559 : มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18 สิงหาคม 2559

22-26 สิงหาคม 2559

/ ประชุมอาจารยผูสอน

/ ฝกอบรมการรักษาโรคเฉพาะทางดวยการแพทยแผนไทย ตามแผนบร�การสุขภาพการแพทยแผนไทยฯ
สําหรับบุคลากรแพทยแผนไทย สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

6 กันยายน 2559

/ อบรมหลักสูตรนักบร�การมืออาชีพ
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23 กันยายน 2559

29 กันยายน 2559

/ มุฑิตาจ�ตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาว�ทยาลัย

/ วันสถาปนาครบรอบ 43 ป ของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ�่อรากแกวของแผนดิน

29 กันยายน 2559

/ บร�จาคโลหิต “43 ป มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปนโลหิตตอชีว�ตเพ�่อนมนุษย”

138 รายงานประจําป 2559 : มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะผูจัดทํารายงานประจําป 2559
ที่ปรึกษา :
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ดวงนคร รองอธิการบดี
นางนิตยา ยืนยง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

รวบรวมขอมูล/ วิเคราะห/ เรียบเรียง :
นางเกสกานดา เชื้อสะอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นายวระวิทย ศิรินาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวสุรีพร คําสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน

คณะทํางาน :
บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ :
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู 9 ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท/โทรสาร 0 5377 6035
http://plan.crru.ac.th

ปที่พิมพ: 2560
จํานวนพิมพ : 500 เลม
ออกแบบและพิมพ
บริษัท เชียงใหม ดอคคิวเมนทารี ดีไซน จํากัด

ขอขอบคุณผู ใหความอนุเคราะหขอมูล และรูปภาพกิจกรรม :
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกหนวยงาน

