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สารอธิ
ก
ารบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงรายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559–
30 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยได้ปฏิบั ติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล และด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับ นโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตลอดจนความต้องการของชุมชนและท้ องถิ่น โดยการจัดการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความโดดเด่น โดยมีเป้าหมายให้ทุกหลักสูตรมีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับและรองรับความต้องการ
ของผู้ประกอบการและสังคม โดยมุ่งมั่นกา รพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทักษะในระดับสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
และมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาภารกิจด้านต่า งๆ ก้าวไปสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรท�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรู ปแบบที่หลากหลาย การบริหารงานและด�ำเนินงานโดยยึด
หลักระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรม าภิบาลที่เน้นความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความโปร่งใส
ผลการด�ำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ปรากฏอย่างประจักษ์ชัด
ในรายงานประจ�ำปี 2560 ฉบับนี้ ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละอย่างจริงใจของบุคลากร
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะน�ำพา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ การวิจัย การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม การให้
บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอขอบคุณบุคลากร ผู้บริหาร ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถด้วยดีตลอดมา
มุ่งมั่นเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และหวังว่าทุกท่าน
จะร่วมกันผนึกก�ำลังในการด�ำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตราสัญลักษณ์
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
พระราชทานตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ตราพระราชลั ญ จกรประจ� ำ พระองค์
รั ช ก า ล ที่ 9 เ ป ็ น รู ป พ ร ะ ที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ว ง จั ก ร ก ล า ง ว ง จั ก ร มี อั ก ข ร ะ
เป็ น “อุ ” หรื อ เลข 9 รอบวงจั ก รมี รั ศ มี เ ปล่ ง ออกโดยรอบ เหนื อ จั ก รเป็ น รู ป เศวตฉั ต รเจ็ ด ชั้ น
ฉั ต รตั้ ง อยู ่ บ นพระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ แปลความหมายว่ า ทรงมี พ ระบรมราชานุ ภ าพในแผ่ น ดิ น
ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้
		
สีน�้ำเงิน แทนค่า
				
		
สีเขียว แทนค่า
				
		
สีทอง แทนค่า
		
สีส้ม แทนค่า
				
		
สีขาว แทนค่า
				

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�ำเนิด
และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง
ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

8

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
“ต้นกาสะลองค�ำ”

คือ ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย มีดอก
สี แ สด มี ท รงพุ ่ ม กว้ า ง ปลู ก ง่ า ย ทนทาน
โตเร็ ว สื่ อ ความหมายถึ ง ความเรี ย บง่ า ย
ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น
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สีประจ�ำมหาวิทยาลัย
CRRU

รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สีแสด

ANNUAL REPORT 2017 : CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

CRRU

สีเทา

ปรัชญา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

พันธกิจ

10

1.		 ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
			 ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และ
			 ประชาคมอาเซียน
2. มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้น�ำในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัย
			 รับใช้สังคม
3. ให้ โ อกาสทางการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
			 และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
4. ยกระดั บ การผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตาม
			 มาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
5. ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้
			 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
6. สร้ า งความส� ำ นึ ก รั ก ท้ อ งถิ่ น และประเทศ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย
			 และด�ำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
7.		 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ด�ำเนินการ
			 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
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1.		 เพื่อจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา เป็นที่ยอมรับ
			 ของประเทศ และประชาคมอาเซียน
2. เพื่อสร้างความเป็นผู้น�ำในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
			 ของคนในท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
4. เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
			 วิชาชีพหรือสูงกว่า
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
6. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรักท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย
			 รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
7.		 เพื่อแก้ปัญหาหลักของชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการวิจัย และการด�ำเนินงาน
			 ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

12

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.		 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์
			 ของมหาวิทยาลัย
2. มีงานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนา เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคม
			 อย่างยั่งยืน
3. ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิด
			 สังคมแห่งการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้น�ำในการพัฒนา
			 ท้องถิ่น
5. เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน (MOU) ในการด�ำเนินงาน
			 พัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
6. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกน�ำไปปฏิบัติ เพื่อด�ำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์
			 ของล้านนา เกิดความส�ำนึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
7.		 ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
			 และกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
8. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
			 และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
						
						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
						

อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานอุดมศึกษา
3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับ
การพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
4 สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
5 อนุ รั ก ษ์ ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ คงความเป็ น
เอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางวัฒนธรรม
6 ส่งเสริมการด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน
7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล
13

มีความเป็นผู้น�ำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ท�ำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.		 มีความเป็นผู้น�ำที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู้ ใฝ่รู้ และทักษะทางปัญญา
3. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ
4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและสามารถสร้างงานได้
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เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
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CRRU

รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ANNUAL REPORT 2017 : CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

CRRU

ประวัติและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 9 ต�ำบลบ้านดู่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่จ�ำนวน 940 ไร่ 93 ตารางวา
และพื้นที่อ�ำเภอเชียงแสน จ�ำนวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา รวมทั้ง
รับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จ�ำนวน 625 ไร่
รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา
มหาวิทยาลัยพัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา
สู ่ ก ารเป็ น วิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งราย สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งราย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามล�ำดับ
ดังนี้

16

โรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

11 กันยายน 2512

จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอ
ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา ต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครู
โดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน�้ำ
หนองบั ว ต� ำ บลบ้ า นดู ่ อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง

ปี พ.ศ. 2528

ปี พ.ศ. 2518

เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อน
ส�ำหรับครูประจ�ำการ และเปิดรับนักศึกษา
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษา
(ป.กศ.) เป็ น รุ ่ น แรก และระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง
(ป.กศ. สูง) ในปีต่อมา

เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่น
ในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่ง
ส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย
ออกเป็น 10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจของวิทยาลัยครู และให้รวมกลุ่ม
เป็ น สหวิ ท ยาลั ย โดยให้ วิ ท ยาลั ย ครู
เชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัย
ล้านนา”

วิทยาลัยครูเชียงราย

29 กันยายน 2516

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ
ให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย

6 มีนาคม 2538

ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์
ประจ� ำ สถาบั น เพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคลแก่
สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
อยู่ในวงรี และในวงรอบนอกด้านบน
มี ตั ว อั ก ษรภาษาไทยว่ า “สถาบั น
ราชภั ฏ เชี ย งราย” ด้ า นล่ า งมี อั ก ษร
ภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT INSTITUTE
CHIANGRAI”

สถาบันราชภัฏเชียงราย

ปี พ.ศ. 2520

มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะ
วิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษา
และวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับ
ปริญญาตรี และเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จ�ำนวน
2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

14 กุมภาพันธ์ 2535

ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า
“สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งราย” แทนชื่ อ
วิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งรายเดิ ม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิต
บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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10 มิถุนายน 2547

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผล
ให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะ
แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ภ า พ เ ป ็ น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่
วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา
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คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
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นายกสภา
มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
โดยต�ำแหน่ง

1. ดร.อภัย จันทนจุลกะ
			
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
3. อาจารย์สุรชัย อุฬารวงษ์

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
2. นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา
3. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 
4. นายมนูญ ใยบัวเทศ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์
6. นายสมเกียรติ ผลพิสิษฐ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
9. ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์
10. นายอาสา แม่นแย้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี
อาจารย์นิเวศ จีนะบุญเรือง
รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
จากผู้บริหาร

1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�ำรัส กลิ่นหนู
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
อาจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย

เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
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4.
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CRRU

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ�ำ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการ
สภาวิชาการ
ประธานสภาวิชาการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
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กรรมการ
และเลขานุการ

คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

1. อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
2. อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
			
3. อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
6. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

กรรมการจากคณะครุศาสตร์
กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

กรรมการ
โดยต�ำแหน่ง
เลขานุการ

ดร.อภัย จันทนจุลกะ
1. นายกนก วิศวะกุล
2. นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล
3. นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์
4. ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
6. นายพิศิษฐ์ บรรดิ
7. นางรัตนา จงสุทธานามณี
8. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
9. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
10. ดร.สุภชัย วีระภุชงค์
11. นายสุรยุทธ์ โพธิ์ศิริสุข
12. นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์
13. นายอนันต์ เหล่าธรรมทัศน์

1. นายนัทวิศาสตร์ รังสีจันทร์
2. นายอานนท์ หีบค�ำ	
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ประธานสภานักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี
CRRU
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
22

ผู้บริหาร
กลุ่มหน่วยงาน
จัดการศึกษา

(หน่วยงาน
ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีพิทยา มณีรัตน์

ผู้บริหารกลุ่ม
หน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

1. อาจารย์เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว
2. อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข
			
			
3. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว
			
4. นายชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ
			
5. อาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
			

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิต
ผู้อ�ำนวยการสถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนวัตกรรม
และบริการสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา
และวัฒนธรรมนานาชาติ

(หน่วยงานภายใน
ก�ำกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย)

ผู้บริหารกลุ่ม
หน่วยงานบริการ

รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
2. อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด�ำ	
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
5. อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
6. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ
			

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
2. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
			
6. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
7. รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
คณบดีส�ำนักวิชาบัญชี
คณบดีส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
คณบดีส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณบดีส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ  
คณบดีส�ำนักวิชานิติศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(หน่วยงานภายใน
ก�ำกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย)

ผู้บริหารกลุ่ม
ผู้อ�ำนวยการกอง
ในส�ำนักงานอธิการบดี
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1. นางทิพย์กัลยา ภาษิตวิไลธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร
			
และจัดการทรัพทย์สิน
2. อาจารย์สุรเดช ต่างเพ็ชร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
			
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ
2. นางนิตยา ยืนยง
3. นางสาวปราณี ทาสีลา
4. นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
5. นายราชันย์ ทนันชัย
6. นางสาวพรรณี ศรีสงคราม
7. นายธีรวัฒน์ วังมณี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา
			

รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคลล
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกองอาคารสถานที่
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการกองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
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(หน่วยงานภายใน
ก�ำกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย)

1.
2.
3.
4.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

CRRU

ผู้บริหาร
กลุ่มหน่วยงาน
จัดการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�ำรัส กลิ่นหนู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

1. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ
2. อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์
			
4. อาจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย
			
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์
			

(หน่วยงาน
ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้บริหารกลุ่ม
หน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย
สภาวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
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สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยงานจัดการศึกษา

• ส�ำนักงานอธิการบดี
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
		สารสนเทศ
• ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
• ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
• ส�ำนักนวัตกรรมและบริการสังคม *
• โรงเรียนสาธิต *
• ส�ำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร *
• สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
		และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
		และอาเซียน *
• สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ *

• ส�ำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน *
• ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา *
• สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน
		และสิ่งแวดล้อม *

* โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในก�ำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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• ส�ำนักวิชาบัญชี *
• ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว *
• ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
		และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
• ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ *
• ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ *
• ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ *
• บัณฑิตวิทยาลัย *

หน่วยงานบริการ

CRRU

CRRU

• คณะครุศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• คณะมนุษยศาสตร์
• วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
		และการแพทย์ทางเลือก
• วิทยาลัยนานาชาติ *
• ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์ *

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
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ผลการด�ำเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
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ผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557–2560) ไว้ 8 ประการ ได้แก่
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1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาและตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
2. มี ง านวิ จั ย ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน
3. ประชาชนในท้ อ งถิ่ น และกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์
ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา
และบริการวิชาการ
4. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ม าตรฐาน
ตามวิชาชีพ และเป็นผู้น�ำในการพัฒนาท้องถิ่น
5. เกิ ด ความร่ ว มมื อ ที่ ผ ่ า นกระบวนการตกลง
ร่วมกัน (MOU) ในการด�ำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น
และอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
6. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกน�ำไปปฏิบัติ
เพื่อด�ำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
เกิดความส�ำนึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
7. ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและกิจกรรม
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
8. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น
มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
และเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
เป้าหมาย
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บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. ประชาชนในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงได้รับโอกาสทางการศึกษา
2. การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 อุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
3. บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ

ผลการด�ำเนินงาน

1. การให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก�ำหนด
ปรัชญาไว้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ น้ น การให้ โ อกาสทางการศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง นักศึกษาส่วนใหญ่
มี ภู มิ ล� ำ เนาในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
และแม่ ฮ ่ อ งสอนรวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเป้าหมาย
ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ ์

ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพเป็นก�ำลังหลักในการขับเคลื่อน และ
พัฒนาท้องถิ่น ประเทศ โดยในปีการศึกษา 2559
มี นั ก ศึ ก ษาตามกลุ ่ ม เป้ า หมายของประชาชน
ในท้องถิ่นและในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 4,657 คน และในเขต
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง จ�ำนวน 227 คน รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 4,884 คน คิดเป็นร้อยละ 94.69 จาก
นักศึกษาใหม่ทั้งหมด 5,158 คน

CRRU

โดยด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2557–2560) ใน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
		ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดั บ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการแข่งขัน
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และ
มาตรฐานอุดมศึกษา
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนา
ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพงานวิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ
การพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรม
การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา
กลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
		ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ส่ ง เสริ ม
การด� ำ เนิ น งานตามแนวพระราชด� ำ ริ เ พื่ อ
ความเข้มแข็งของชุมชน
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการองค์กร สู่ความเป็นสากล

2. การพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา
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		 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มี ร ะบบ
การรับนักศึกษาที่จูงใจคนดี คนเก่งเข้ามาศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยหน่ ว ยงานจั ด การศึ ก ษา
ทุ ก หน่ ว ยงาน จะต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมาย
จ�ำนวนรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร มีเกณฑ์
ที่ใช้ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใสชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก�ำหนด
ในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล
และวิธีการคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิตใจที่มุ่งมั่นจะเรียน
มีเวลาเรียนที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถส�ำเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�ำหนด การรับนักศึกษา
เข้ า เรี ย นของแต่ ล ะคณะ/วิ ท ยาลั ย /ส� ำ นั ก วิ ช า
ได้มีการออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนมัธยม
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และจังหวัด
ใกล้เคียง มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ หลากหลายช่ อ งทาง มี ก ารจั ด
กิจกรรมแนะน�ำและพาน้องเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
และเมื่ อ รั บ เข้ า ศึ ก ษาแล้ ว ยั ง ได้ มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา เช่ น กิ จ กรรม
ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ค่ า ยภาษาอั ง กฤษ
เป็นต้น
		 ระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารรั บ ตรง
มีการสอบคัดเลือกเฉพาะสาขา จ�ำนวน 9 หน่วยงาน
จาก 14 หน่ ว ยงาน คื อ คณะครุ ศ าสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงาน

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมนุษยศาสตร์
ส� ำ นั ก วิ ช าสั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว และส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
อีก 5 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ และส�ำนักวิชาบัญชี
รับผู้ที่สมัครเข้าเรียนทั้งหมด เช่นเดียวกับระดับ
บัณฑิตศึกษา รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก
แต่ มี ก ารคั ด กรองคุ ณ สมบั ติ ที่ ก� ำหนดในแต่ ล ะ
สาขาวิชา

4. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 			 15) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
ในสาขาวิ ช าที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ ให้ เ ป็ น จุ ด เด่ น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
			 16) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย

3. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง และประชาคมอาเซียน
		 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รองรับนักศึกษาที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
		 ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย มีหลักสูตรส�ำหรับจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จ�ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
ปั จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 432 คน
โดยจ�ำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

ระดับการศึกษา
(1) ประกาศนียบัตร (2) ปริญญาตรี (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (4) ปริญญาโท (5) ปริญญาเอก รวม

2.

คณะวิทยาการจัดการ

3.

คณะมนุษยศาสตร์

4.

วิทยาลัยนานาชาติ

11

11

5.

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์

1

1

6.

ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว

11

11

7.

ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
รวม

1
303

2

2

8

6

14

73

13

389

1
303

ที่มา : (1)–(5) กองวิเทศสัมพันธ์ (สิงหาคม 2559)

5

104

1

22

1
2

432
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คณะครุศาสตร์

		 4.2 การพัฒนาห้องเรียนและปฏิบัติการ
		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มีห้องรองรับการเรียนการสอน
ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาดเล็ก 35-36 ที่นั่ง
ห้ อ งเรี ย นขนาดกลาง 70-120 ที่ นั่ ง และ
ห้ อ งเรี ย นขนาดใหญ่ 140-200 ที่ นั่ ง โดย
ทุ ก ห้ อ งเรี ย นจะเป็ น ห้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
มีอุปกรณ์โสตทัศน์ที่ครบครัน เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องขยายเสียง และ
ไมโครโฟน เป็นต้น รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ดลองและฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในการเรียนการสอน ดังนี้
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1.

		 4.1 การปรับปรุงหลักสูตรเดิม
		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม จ�ำนวน 24 หลักสูตร
ดังนี้
			 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา
			 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
			 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
			 4) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
			 5) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
			 6) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา
			 7) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
			 8) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
			 9) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
			 10) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 11) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่
			 12) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
			 13) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
			 14) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
			 17) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
			 18) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
			 19) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
			 20) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
			 21) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี
			 22) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
			 23) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
			 24) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หน่วยงาน
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8. วิทยาลัยนานาชาติ
			
			
			
			
			
9. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
			
			
10. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
11. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			
			
			

		 นอกจากนี้ ยั ง มี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส� ำ หรั บ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก เช่น
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
น�้ ำ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อพืช ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการ

35. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสายพันธุ์พืช TLC
36. ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านจุลินทรีย์
37. ห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย
38. ห้องปฏิบัติการ IPD และการผดุงครรภ์ไทย
39. ห้องปฏิบัติการหัตถการ
40. ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย
41. โรงงานสาธิตเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
“โฮงงานยาไทย”
42. โรงพยาบาลเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
“โฮงยาไทย”
43. ห้องปฏิบัติการจ�ำลอง Approach Control Service Simulator
44. ห้องปฏิบัติการจ�ำลอง Area Control Service Simulator
45. ห้องปฏิบัติการจ�ำลอง Pseudo Pilot Room
46. ห้องปฏิบัติการจ�ำลอง Automatic Message Switching
System Simulator
47. ห้องปฏิบัติการจ�ำลอง Aerodrome Control Service Simulator
48. ห้องฝึกปฏิบัติการจ�ำลองด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
49. ห้องฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
50. ห้องฝึกปฏิบัติการงานแม่บ้าน
51. ห้องปฏิบัติการศาลจ�ำลอง
52. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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53. ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54. ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์
55. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
56. ห้องปฏิบัติการเคมี

ของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก เป็นต้น และปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดตั้ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลาง (central lab) ขึ้ น ซึ่ ง
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถใช้ร่วมกันได้
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1. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางอาหาร
4. ห้องปฏิบัติการสัตวเวชศาสตร์
5. ห้องปฏิบัติการเคมี
6. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
7. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
8. ห้องสืบค้นสารสนเทศและบริการอินเตอร์เน็ต
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10. ห้องปฏิบัติการวิทยุ
11. ห้องปฏิบัติการสื่อโทรทัศน์
12. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
13. ห้องปฏิบัติการการศึกษาการท�ำงานและการจ�ำลองสถานการณ์
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
14. ห้องปฏิบัติการเครื่องกล และวัสดุ สาขาวิศวกรรมพลังงาน
15. ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
16. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมไฟฟ้าก�ำลัง
17. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม
18. ห้องปฏิบัติการออกแบบ-เขียนแบบ
19. ห้องสตูดิโอสถาปัตยกรรม และปฏิบัติการหุ่นจ�ำลอง
20. ห้องสตูดิโอนวัตกรรมออกแบบ
21. ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
22. ห้องปฏิบัติการดอกไม้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
23. ห้องปฏิบัติการด้านเสื้อผ้า สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
24. ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
25. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
26. ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
27. ห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก สาขาวิชาทัศนศิลป์
28. ห้องปฏิบัติการพิมพ์ภาพ สาขาวิชาทัศนศิลป์
29. ห้องปฏิบัติการวาดภาพ สาขาวิชาทัศนศิลป์
30. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์
31. ห้องปฏิบัติการดุริยางคศาสตร์
32. ห้องเรียนเปียโน
33. ห้องแสดงดนตรี
34. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีระ

หน่วยงาน

CRRU

CRRU

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			
			
			
			
4. คณะวิทยาการจัดการ
			
			
			
			
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
			
			
			
			
			
			
			
			
			
6. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
7. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
		 และการแพทย์ทางเลือก

ห้องปฏิบัติการ

		 4.3 การจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ชื่อรายการครุภัณฑ์
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หน่วยนับ

1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
20
15
15
15
5
2
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator set)
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -85 องศาเซลเซียส
ชุดฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบท่อ
ตู้แช่เย็นยืน 4 ประตู
โต๊ะรีดผ้าลมดูดพร้อมหม้อต้มเตารีดไอน�้ำ	
เทเนอร์เบสทรอมโบน
เฟรนซ์ฮอร์น
อัลโตทรอมโบน
ทรัมเปต
ยูโฟเนียม
ทูบา
คีบอร์ด 88 คีย์
ล�ำโพงพร้อมแอมป์คลาส D แบบ Bi-AMP
ชุดเครื่องเสียงสนามประสิทธิภาพสูง
ชุดอุปกรณ์ห้องจัดเลี้ยง
ชุดอุปกรณ์ท�ำเบเกอรี่
ชุดปฏิบัติการงานครัว
ชุดปฏิบัติการเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
ชุดอุปกรณ์ศึกษา ส�ำรวจ วิจัยแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว
เครื่องสร้างฉากอิเล็คโทรนิค (Virtual Effect)
ชุดเครน
กล้องวิดีโอพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ
ชุดฝึกปฏิบัติการส�ำหรับถ่ายภาพ
ชุดปฏิบัติการส�ำหรับห้องสตูดิโอ
ชุดเครื่องพิมพ์ 3D
เครื่องผสมสัญญาณภาพ
ชุดคอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานมัลติมีเดีย
ชุดแผ่นน�้ำหนักหุ้มยางส�ำหรับสร้างกล้ามเนื้อ
ชุดสร้างกล้ามเนื้อแบบอิสระ
ชุดออกก�ำลังกายแบบกลุ่ม 8 คน
เครื่องจับสัญญาณชีพ (Breathing Monitor)
เครื่องวัดความดันโลหิต
ชุดวิเคราะห์พลังงาน
เครื่องชั่งสารเคมี ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด)
เครื่องซีลถุงแบบเท้าเหยียบ

หน่วยนับ

1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

เครื่อง
ตู้
ชุด
ตู้
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิดพร้อมกัน
เครื่องวิเคราะห์เส้นใยอาหาร
เครื่องวัดปริมาณน�้ำอิสระ
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
เครื่องวิเคราะห์หาไขมันอัตโนมัติ
เครื่องวัดสีผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องกลั่นระเหยแห้ง (Rotary Evaporator)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (Autoclave)
เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้ O2, CO, CO2, CO/CO2
ชุดทดลองระบบไฟฟ้าขั้นต้น
กล้องประมวลผลรวม Total Station
กล้องระดับวัดมุม ทีโอโดไลฟ์
ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ Rotary microtome
เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อด้วยพาราฟิน Paraffin embed
ชุดเทเลสโคปพร้อมขาตั้งกล้อง
ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่เกิน 110 ลิตร
เครื่องหาจุดหลอมเหลวอัตโนมัติ
เครื่องหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด
เครื่องมือวัดและจ่ายแรงดันไฟฟ้า
เครื่องวัดความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ
เครื่องวัดความต้านทานพร้อมตัวแปลงขั้วต่อสัญญาณ
เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าแบบกราฟ
ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับโลจิสติกส์
เครื่องวัดการเรืองแสง (Fluorescence Spectrophotometer)
ชุดปฏิบัติพื้นฐานการเชื่อมต่อสัญญาณ
ชุดปฏิบัติการโปรแกรมจ�ำลองวงจรพื้นฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3600 Ansi Lumen
เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU
เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 BTU
เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล
เครื่องวัดความร้อนแบบ Manual
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 5 ต�ำแหน่งส�ำหรับเครื่องชั่งกระดาษกรอง
เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม

จ�ำนวน

จ�ำนวน

CRRU

CRRU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ชื่อรายการครุภัณฑ์

ชื่อรายการครุภัณฑ์

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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รถเข็นสองล้อขนาด 10 นิ้วแบบหลังโค้ง
แผ่นเคลื่อนย้ายคนไข้แบบพลาสติก
เครื่องดูดเสมหะ
ชุดเครื่องเขย่าสาร
เครื่องบดยาสแตนเลส
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ph meter
กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตา
ตู้กันความชื้น

หน่วยนับ

2
2
1
1
1
2
10
1

คัน
แผ่น
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตู้

5. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น
อุดมศึกษา
		 5.1 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มี ก าร
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ โดยใช้ ก ระบวนการต่ า งๆ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรม
ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นสร้ า งความรู ้ ด ้ ว ยตั ว เอง
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท�ำงานร่วมกับคนอื่น
และผู ้ เ รี ย นมี โ อกาสน� ำ ความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในสถานการณ์อื่นในชีวิตประจ�ำวัน

		 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. BA3109
การจัดการคุณภาพ
2. BA3204
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. BA3303
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
4. CIT2539 ระบบความปลอดภัยเครือข่าย
5. CIT3523 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
			
Geographic Information System
6. CP3507
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. CP3706
8. GEN1011 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
9. GEN1012 การด�ำรงชีวิตอย่างสุขภาวะ
10. GEN1013 เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
12. GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
13. GEN1023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
14. GEN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
15. GEN1025 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
16. GEN1031 สุนทรีภาพแห่งชีวิต
17. GEN1032 ทักษะชีวิต
18. GEN1033 ล้านนาศึกษา
19. GEN1034 จริยธรรมเพื่อชีวิต
20. GEN1041 สังคม โลกและภูมิภาค
21. GEN1042 สังคม ไทยและท้องถิ่น
				
22. GEN1043 การเมือง การปกครองและกฎหมายไทย
23. GEN1044 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
24. GEN1101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์วัชระ วัฒนารวี
อาจารย์วัชระ วัฒนารวี
อาจารย์วัชระ วัฒนารวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
อาจารย์ประยูร ห่วงกลาง และคณะ
อาจารย์กิตติศักดิ์ ขยันการ และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�ำรัส กลิ่นหนู และคณะ
อาจารย์ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา และคณะ
อาจารย์จิตตากรวี อัมพุธ และคณะ
อาจารย์หยิชิง แซ่จ๋าว และคณะ
อาจารย์น่านฟ้า จันทะพรม และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�ำเริญ ฐานันดร และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชนก สนิทวงค์ และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี และคณะ
อาจารย์สุรพล เวียงนนท์ และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
และคณะ
อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ และคณะ
อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน และคณะ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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		 5.2 ปรับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก�ำหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
โดยใช้วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ก�ำหนด
ภาระหน้ า ที่ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา วิ ธี ก าร/
กระบวนการให้ค�ำปรึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในระบบนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเรียกดูรายงานข้อมูล
ของนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร แผน-ผลการเรี ย น
ของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
ให้ค�ำปรึกษา

		 5.3 การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning)
ส�ำหรับนักศึกษา ดังนี้
			 - ห้องให้บริการแก่นักศึกษา
จ�ำนวน
2 ห้อง
			 - คอมพิวเตอร์ส�ำหรับให้บริการ
จ�ำนวน
140 ชุด
			 - นักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งาน
จ�ำนวน
60,049 ครั้ง
			 - รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ จ�ำนวน
28 รายวิชา

CRRU

CRRU

		 4.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชา
ที่มีลักษณะความเป็นเฉพาะตนของมหาวิทยาลัย
		 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก� ำ หนดหลั ก สู ต รเพื่ อ
สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ในสาขาวิ ช าที่ มี ศั ก ยภาพ
ในปี 2557-2560 จ�ำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่
(1) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (2) สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย (3) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
(4) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (5) สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ (6) สาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ (7) สาขาวิชาการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ (8) สาขาวิ ช าการสื่ อ สารสื่ อ ใหม่
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (10) สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ และ (11) สาขาวิชา
ภาษาจีน
		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
ได้ก�ำหนดหลักสูตร เพื่อสร้างจุดเน้นความเป็นเลิศ
ในสาขาวิ ช าที่ มี ศั ก ยภาพ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
อฺธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ก�ำหนด
จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
		 1) สาขาวิชาด้านการผลิตและพัฒนาครู
ทุกหลักสูตร
		 2) สาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
		 3) สาขาวิชาด้านการเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม
		 4) สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้สูงวัย
		 5) สาขาวิ ช าด้ า นการจั ด การทางสั ง คม
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ�ำนวน

รหัสวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ชื่อวิชา

25. GEN1102 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�ำวัน
				
26. GEN1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
27. GEN1112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
			
และการเรียนรู้
28. SC2402
การส�ำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
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				 3.3) ก�ำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาใด
วิ ช าหนึ่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย เปลี่ ย นไปศึ ก ษาอี ก
สาขาวิชาหนึ่ง ในระดับเดียวกัน
				 3.4) ก�ำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัย
			 4) เงื่อนไขในการขอนับหน่วยกิต ผู้ขอนับ
หน่วยกิตต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
				 4.1) ต้องไม่เคยพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาตามข้อบังคับในส่วนที่ว่าด้วยการประเมินผล
การเรียน
				 4.2) ต้องนับหน่วยกิตทุกหลักสูตร
ที่เคยศึกษาหรืออบรม
				 4.3) ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาปกติ
			 5) การก�ำหนดค่าระดับคะแนนรายวิชา
ที่ได้รับการนับหน่วยกิตจากการศึกษาหรืออบรม
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง ให้มีระบบค่าระดับคะแนน
และสัญญาลักษณ์ระดับคะแนนการประเมินเป็น
8 ระดับ ได้แก่

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ค่าระดับคะแนน

ความหมายของผลการเรียน

ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี ( Good)		
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)		
อ่อน (Poor)		
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failure)		

		 ระดับคะแนนนี้ใช้ส�ำหรับการนับหน่วยกิต
ค่ า ระดั บ คะแนนที่ ถื อ ว่ า สอบได้ ต ้ อ งไม่ ต�่ ำ กว่ า
ระดับ “D”
		 ผู้ที่ขอนับหน่วยกิตที่ได้ค่าระดับคะแนน
เป็ น “F” สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นใหม่
ในหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรศึกษาหรืออบรม

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องก็ได้ จนกว่าจะสอบได้
และให้ บั น ทึ ก ค่ า คะแนนที่ ดี ที่ สุ ด ในระเบี ย น
ผลการเรียน

รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

		 จ�ำนวนผู้เข้ารับบริการห้องสมุด
			 จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
			 การยืมหนังสือ
			 การยืมโสตทัศนวัสดุ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

60,556
4,414
444

คน/ปี
คน/ปี
รายการ/ปี
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		 5.5 การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด�ำเนินการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้บริการ
แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนภายนอกในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ส�ำหรับบริการอินเตอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้
		 1) หนังสือ
			 - ภาษาไทย
จ�ำนวน
114,693
เล่ม
			 - ภาษาต่างประเทศ
จ�ำนวน
33,959
เล่ม
		 2) วารสาร
			 - ภาษาไทย
จ�ำนวน
267
รายชื่อ
			 - ภาษาต่างประเทศ
จ�ำนวน
29
รายชื่อ
		 3) หนังสือพิมพ์
			 - ภาษาไทย
จ�ำนวน
17
รายชื่อ
			 - ภาษาต่างประเทศ
จ�ำนวน
4
รายชื่อ
		 4) สื่อโสตทัศนวัสดุ
จ�ำนวน
18,938
รายการ
		 5) ฐานข้อมูลออนไลน์
จ�ำนวน
15
ฐานข้อมูล
		 6) เครื่องคอมพิวเตอร์
			 - ส�ำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
จ�ำนวน
11
เครื่อง
			 - ส�ำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
จ�ำนวน
18
เครื่อง
			 - จุดให้บริการ Wireless
จ�ำนวน
24
จุด

CRRU

		 5.4 การพัฒนาระบบการเทียบโอนรายวิชา
และหน่วยกิตการเรียน
		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการเทียบโอน
รายวิชาโดยการน�ำหน่วยกิตและคะแนนของทุกราย
หลักสูตรการศึกษา หรือการอบรมที่ได้จากการศึกษา
หรืออบรมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องมาใช้โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก ตามข้อก�ำหนดดังนี้
			 1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธินับหน่วยกิต
ต้องเป็นผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษา
ต่อเนื่อง
			 2) รายวิ ช าที่ จ ะน� ำ มานั บ หน่ ว ยกิ ต
ต้องเป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรองผลการศึกษา
หรื อ อบรม ตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง
			 3) ผู้มีสิทธินับหน่วยกิตต้องอยู่ในเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
				 3.1) เคยศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
มาแล้วแต่ยังไม่ส�ำเร็จการศึกษา
				 3.2) เปลี่ ย นสภาพการศึ ก ษาจาก
นักศึกษาปกติ ไปเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่น

อาจารย์ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

สัญลักษณ์ระดับคะแนน

6. การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต

		 จ�ำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น

1. เตรียมอนุบาล
2. อนุบาล
3. ประถมศึกษา
รวม
			

นักเรียนใหม่

จ�ำนวนห้องเรียน (ห้อง)

2
6
12
20

จ�ำนวนนักเรียน (คน)
นักเรียนทั้งหมด
นักเรียนที่จบการศึกษา

54
99
42
195

54
227
472
753

54
76
83
213

		 จ�ำนวนบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประจ�ำปีการศึกษา 2559
สายงาน

1. สายบริหาร
2. สายวิชาการ
3. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม
			

จ�ำนวน (คน)

1
32
16
49

7. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่การเป็นมืออาชีพ ความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
9. ส�ำนักวิชาบัญชี
10. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
11. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
รวม
			

จ�ำนวนกิจกรรม

25
4
15
18
7
37
1
13
5
9
5
3
4
1
147
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ไม่มีสิ่งอื่นใดส�ำคัญเท่าปัจจัยด้านความมีคุณภาพ
ของบุคลากร ดังนั้น ระบบการคัดเลือกอาจารย์
เข้ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา จึงเป็น สิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยส�ำเร็จการศึกษา
ออกไปแล้วมีงานท�ำ เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ พั ฒ นาระบบการคั ด เลื อ ก
อาจารย์ใหม่ และใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
แข่งขัน ดังนี้
		 1) หลักสูตรและการสอบแข่งขัน
			 1.1) ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
จ�ำนวน 100 คะแนน
			 1.2) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต�ำแหน่ง (ภาค ข) จ�ำนวน 100 คะแนน โดย
แบ่งได้ดังนี้
					 - ทดสอบความรู้ที่ใช้เฉพาะต�ำแหน่ง
(สอบข้อเขียน) จ�ำนวน 50 คะแนน
					 - ทดสอบการสอนในห้ อ งเรี ย น
จ�ำนวน 50 คะแนน
			 1.3) ความเหมาะสมกั บ ต� ำ แหน่ ง
(ภาค ค) จ�ำนวน 100 คะแนน

หน่วยงาน
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CRRU

		 7.1 การพัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย์
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความเชื่อ
อย่างแน่วแน่ว่า ปัจจัยส�ำคัญสูงสุดต่อการสร้างคุณภาพ
ของบัณฑิตและงานบริการ ตลอดจนการสร้าง

			 3.2) คะแนนความเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
			 3.3) คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป
ถ้ า ยั ง ได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น อี ก ให้ ถื อ ว่ า ผู ้ ไ ด้
เลขประจ�ำตัวสอบก่อนเป็นผู้สอบได้คะแนนสูงกว่า

		 7.2 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ให้มีความลุ่มลึกในศาสตร์
			 1) จ�ำนวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
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		มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดนโยบายการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทุกคนให้เข้าร่วม
ศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในลั ก ษณะกองทุ น พั ฒ นา
บุคลากร รวมทั้งงบประมาณที่หน่วยงานจัดสรร
รองรับเพิ่มเติมจากงบแผ่นดิน และเงินรายได้
ซึ่ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรมี ห ลายรู ป แบบ เช่ น
การส่งเสริมเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริม
การเพิ่ ม วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา การจั ด ส่ ง เข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำ�
ผู้บริหาร การจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอั ง กฤษให้ แ ก่ อ าจารย์ เป็ น ต้ น ส่ ง ผล
ให้อาจารย์ที่ผ่านการพัฒนามีสมรรถนะด้านการสอน
ด้ า นคุ ณ วุ ฒิ แ ละต� ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการมากขึ้ น
และน�ำไปสู่การสร้างคุณภาพบัณฑิตให้สูงขึ้น

		 2) ผู้สอบแข่งขันต้องได้คะแนนในการสอบ
แต่ละส่วนไม่ต�่ำว่าร้อยละ 50 และได้คะแนน
รวมกันทั้งหมด ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่า
เป็นผู้สอบแข่งขันได้
		 3) ในกรณี ที่ ส อบได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น
ให้พิจารณาเรียงล�ำดับผู้ได้คะแนนสูงกว่าตาม
ล�ำดับดังนี้
			 3.1) คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต�ำแหน่ง

			 2) การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา
					 • จ�ำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อหน่วยงาน
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ปริญญาโท
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

จ�ำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ
ปริญญาเอก
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

			 4) บุคลากรที่ได้รับรางวัล
					 • รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัล/ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมทั้งหมด
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

1. คณะครุศาสตร์				
2		 2
2		
2. คณะเทคโนโลยี					
1
1		
1
		 อุตสาหกรรม
3. คณะมนุษยศาสตร์				
3		 3
3		
4. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว				
2		 2
2		
5. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
1		 1
1		 1
2		
		และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์				
2		 2
2		
		 สุขภาพ
7. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
8. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ				
2		 2
2		
9. โรงเรียนสาธิต
1		 1				
1		
รวม
		
2		 2
12
1 13
14
1

2
1
3
2
2
2

2
1
15

			 3) การสนับสนุนการเข้าสู่ต�ำแหน่งวิชาการ
					 • รายชือ่ อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อ–สกุล

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน นักวิจัยดีเด่น ประจ�ำปี 2559 มหาวิทยาลัย
				
ราชภัฏบุรีรัมย์
2. อาจารย์ ดร.สมฤทัย ตันมา
รางวัลดีเด่นการน�ำเสนอ
มหาวิทยาลัย
			
ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
ราชภัฏพิบูล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงคราม
			
และด้านงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
			
			
“Thailand 4.0 นวัตกรรม และ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
			
3. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร
รางวัลบทความนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย
			
“ประสิทธิภาพของสารสกัด ราชภัฏ
			
ว่านท้องใบม่วงในการยับยั้ง สวนสุนันทา
			
การติดเชื้อไวรัสเฮอ์ปีส์ซิม
			
เพล็กซ์ทัยป์-1”
4. อาจารย์รุสนี มามะ
รางวัลบทความวิจัยดีเด่น
มหาวิทยาลัย
			
"การศึกษาแนวเวชปฏิบัติการ ราชภัฏ
			
รักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต สวนสุนันทา
ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย"
			

วัน เดือน ปี ที่ ได้รับรางวัล

วันที่ 22 พฤศจิกายน
2559
วันที่ 24 มีนาคม
2560

วันที่ 23 มิถุนายน
2560

วันที่ 23 มิถุนายน
2560
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ชื่อหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาสุข บุญธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชนก สนิทวงค์
รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์

รางวัล/ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ชื่อหน่วยงานที่จัด

CRRU

CRRU

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

ชื่อ–สกุล

		 7.3 การยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับอาจารย์ ในการสื่อสาร
		 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารจั ด ซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์
โปรแกรม SPEEXX มาใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อ
ยกระดั บ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัย และก�ำหนดให้อาจารย์
ที่สอนภาษาอังกฤษต้องให้นักศึกษาผ่านการใช้
โปรแกรมภาษา SPEEXX ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ต่อรายวิชา และนักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษาได้
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้
โปรแกรมภาษา SPEEXX ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
เพื่อยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม
เสริ ม ทั ก ษะทางด้ า นภาษาให้ แ ก่ อ าจารย์ และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ จัดอบรม
TOEIC/TOEFL หลักสูตร 12 ชั่วโมง จัดอบรม
TOEFL ITP หลักสูตร 21 ชั่วโมง และ TOEIC
หลักสูตร 14 ชั่วโมง เป็นต้น
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		 7.4 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
จั ด การเชิ ง วิ ช าการร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยระดั บ ชาติ
และระดับนานาชาติ
			 1) การจั ด ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ
นานาชาติ
				 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัด
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเป็นประจ�ำทุกปี
ซึ่งมีวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
เครื อ ข่ า ยระหว่ า งประเทศในกลุ ่ ม นั ก วิ ช าการ
นักการศึกษา นักการเมือง และผู้น�ำด้านการพัฒนา
ในการน�ำยุทธศาสตร์ไปใช้ในระดับชุมชน ท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยในปี 2560
เป็นการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ
ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2560
ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ ปุ ่ น
มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
และองค์กรทั้งในและต่างประเทศ จ�ำนวน 20 สถาบัน
นั ก วิ จั ย และนั ก การศึ ก ษา รวม 155 ท่ า น
มี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ มี ก ารน� ำ เสนอ จ� ำ นวน
96 เรื่อง และน�ำเสนอเป็น Poster จ�ำนวน 21 เรื่อง

			 2) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ ประจ�ำปี 2560
ชื่อหน่วยงานและองค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์
ความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ส�ำนักวิชาบัญชี
และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา
ด้านการบัญชี

วันที่ลงนามความร่วมมือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท วิชยาธร การบัญชี จ�ำกัด
ส�ำนักงานณฐมลต์การบัญชี

บริษัท เพชรศรีวิชัย จ�ำกัด อ�ำเภอเมือง
		 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
			
17. เครือข่ายประกันคุณภาพ
		 การศึกษาระหว่างสถาบัน
			
			
			
			
			
			
			
18. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
19. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
20. คณะบริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
21. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
22. คณะบริหารธุรกิจ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
23. คณะบริหารธุรกิจ
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
24. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
26. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
27. คณะวิทยาการจัดการ
		มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
28. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
29. คณะบริหารธุรกิจ
		 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ในเรื่อง สหกิจศึกษาและ		
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การน�ำความรู้ทางด้านวิชาการ วันที่ 25-27 มกราคม
และประกันคุณภาพ
2560
มาให้ความรู้แก่นักศึกษา
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐาน
และการจัดเวทีเผยแพร่
เรียนรู้ประสบการณ์
ความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
และงานวิจัย
2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ
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โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงราย
รีสอร์ท ประเทศไทย
ส�ำนักงานบัญชี ผดุงศักดิ์และเพื่อน
ส�ำนักงานสอบบัญชีเอ็มแอนด์ที
ส�ำนักงานโปรฟิตการบัญชี
บ้านบัญชี ศศินันท์ ชัชวรัตน์
บริษัทมิตซูพันล้าน จ�ำกัด (สี่แยกแม่กรณ์)
ส�ำนักงานเชียงรายการบัญชี (1993)
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ส�ำนักงาน
บัญชีวณิชญา
ส�ำนักงานวันวิสาการบัญชี เชียงราย
บริษัท กตัญญูการบัญชี จ�ำกัด
ส�ำนักงานล้านนาบิซ
ส�ำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานศศิชลการบัญชี

วันที่ลงนามความร่วมมือ

14.
15.
16.

หัวข้อความร่วมมือ

CRRU

CRRU

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

หัวข้อความร่วมมือ

ชื่อหน่วยงานและองค์กร

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

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การประกันคุณภาพ

วันที่ลงนามความร่วมมือ

วันที่ 1 มีนาคม 2560

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

การศึกษาภายนอกสถาบัน
3 เมษายน 2560

คณะครุศาสตร์

18 เมษายน 2560 ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
20 เมษายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ

1 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ

8 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์

หัวข้อความร่วมมือ

วันที่ลงนามความร่วมมือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

49. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
			
			
			
50. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
51. โรงแรมวิวาริน รีสอร์ท แอนด์สปา
		 จังหวัดกระบี่
52. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
54. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55. มหาวิทยาลัยพายัพ
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
57. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
58. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการระหว่าง
การเรียนรู้ในสถานศึกษา
กับการปฏิบัติงานจริง
ความร่วมมือทางวิชาการ
ความร่วมมมือด้านนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ
ในเขตภาคเหนือ

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์

60. โรงแรมอัปสรา บัซฟอร์น รีสอร์ท
		 แอนด์สปา จังหวัดพังงา
61. โรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลัก บาย
		 กะตะธานี จังหวัดพังงา
62. โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต
			
63. โรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
64. โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
65. โรงแรมเดอะเรเจ้นท์ เชียงรายบูติค
		 ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา
		 จังหวัดเชียงราย
66. มหาวิทยาลัยมหิดล
67. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
68. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
69. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
70. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
71. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ความร่วมมือด้านนักศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ
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ความร่วมมือด้านนักศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความร่วมมือด้านนักศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะครุศาสตร์
ความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์
ความร่วมมือด้านวิชาการ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
วิจัย การบริการวิชาการ
การพัฒนาบุคลากร
และนักศึกษา
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การพัฒนาคุณภาพการ วันที่
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
การสร้างเครือข่ายพัฒนา วันที่
คุณภาพงานด้านการศึกษา		
วิชาการ และงานวิจัย
การด�ำเนินงานกิจกรรม วันที่
ในการบูรณาการงานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคม
การด�ำเนินงานกิจกรรม วันที่
ในการบูรณาการงานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ความร่วมมือทางวิชาการ วันที่

ชื่อหน่วยงานและองค์กร

CRRU

CRRU

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
41. องค์การบริหารส่วนต�ำบลพาน
		 อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
42. ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
		 ของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย
			
43. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ
			
			
			
			
44. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ
45. ส�ำนักงานการท่องเที่ยว
		 และกีฬาจังหวัดเชียงราย
46. บริษัท ประชารัฐสามัคคีเชียงราย จ�ำกัด
47. ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
48. คณะครุศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หัวข้อความร่วมมือ

ชื่อหน่วยงานและองค์กร
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หัวข้อความร่วมมือ

วันที่ลงนามความร่วมมือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

72. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
73. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
74. คณะวิทยาการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
75. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด
			
			
			
			
			
			

สนับสนุนการบูรณาการ วันที่ 19 กันายนยน 2560 คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา รวมถึง
การรับนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาส

			
			
			
			
			
			

ให้ภาคเอกชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
ผ่านกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้จาก
สถานการณ์จริง

			 3) ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
				 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กร
ในต่ า งประเทศ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร การวิ จั ย
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้มีการลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546–พ.ศ. 2560 และ
มีความร่วมมือในทางปฏิบัติดังนี้

หน่วยงานและองค์กร

ประเทศ

ขอบข่ายความร่วมมือ

วันที่ 23 กรกฎาคม
2546
พ.ศ. 2546

วันที่ 26 มกราคม 2551
วันที่ 3 เมษายน 2551
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วันที่ 19 กรกฎาคม
2547
วันที่ 25 พฤศจิกายน
2547
วันที่ 10 มิถุนายน
2548
วันที่ 14 สิงหาคม
2548
วันที่ 15 พฤษภาคม
2549
วันที่ 16 มิถุนายน
2549
วันที่ 17 กรกฎาคม
2549
วันที่ 18 กรกฎาคม
2549
วันที่ 14 พฤศจิกายน
2549
วันที่ 2 มีนาคม 2550
วันที่ 2 มีนาคม 2550
วันที่ 16 กรกฎาคม
2550
วันที่ 3 ตุลาคม 2550

CRRU

CRRU

1. Luang Prabang Teacher Training
สาธารณรัฐประชาธิปไตย การแลกเปลี่ยนอาจารย์
		 College
ประชาชนลาว
และนักศึกษา
2. Xishuangbanna Vocational &
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
		 Technical College
3. Yuxi Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา/วัฒนธรรม/
				
การวิจัย
4. Aichi University of Education
ญี่ปุ่น
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
				
และนักศึกษา
5. Yunnan Nationalities University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การวิจัย/การแลกเปลี่ยน
				
บุคลากร
6. Simao Vocational Education Center สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
7. Pu’er University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
8. Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
9. Yunnan University of Traditional
สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน/
		 Chinese Medicine		
การแพทย์แผนไทยฯ
10. โรงพยาบาลการแพทย์ไต
สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน/
		 แคว้นสิบสองปันนา		
การแพทย์แผนไทยฯ
11. Luang Namtha Teacher Training
สาธารณรัฐประชาธิปไตย การแลกเปลี่ยนอาจารย์
		 College
ประชาชนลาว
และนักศึกษา
12. Yunnan University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
13. Kunming University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
14. Ho Chi Minh City Open University สาธารณรัฐสังคมนิยม
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
			
เวียดนาม
และนักศึกษา
15. Royal University of Phnom Penh
ราชอาณาจักรกัมพูชา
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
				
และนักศึกษา
16. Southwest Jiaotong University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
17. Dali University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
				
และนักศึกษา

วันที่ลงนามความร่วมมือ

หน่วยงานและองค์กร
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ประเทศ

ขอบข่ายความร่วมมือ

18. Huntington University
แคนาดา
การวิจัย
19. Tangshan Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
20. Guangxi City College
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
21. The Broadcasting Board of
สหรัฐอเมริกา
การรับสัญญาณ
		 Governors		
การกระจายเสียงทางวิทยุ
22. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน
				
และการแพทย์พื้นบ้าน
23. โรงพยาบาลชนชาติจ้วง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน
				
และการแพทย์พื้นบ้าน
24. Chuxiong Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา/โครงการ
				
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
				
ในต่างประเทศ (IIP)
25. Jiangsu University
สาธารณรัฐประชาชนจีน 					
26. Minzu University of China
สาธารณรัฐประชาชนจีน การร่วมวิจัยภาษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน
2551
วันที่ 2 พฤษภาคม
2552
วันที่ 1 ธันวาคม 2552
วันที่ 7 ธันวาคม 2552
วันที่ 7 ธันวาคม 2552
วันที่ 9 ธันวาคม 2552

วันที่ 28 เมษายน
2553
วันที่ 28 ตุลาคม 2553
วันที่ 12 ธันวาคม
2553
-

วันที่ 26 พฤษภาคม
2555

ประเทศ

ขอบข่ายความร่วมมือ

36. Kyung Hee University
สาธารณรัฐเกาหลี
การวิจัย
37. Gui Zhou Minzu University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
38. Fu Tian University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
39. Lincang Teachers College
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
40. Korean International Cooperation
สาธารณรัฐเกาหลี
การแลกเปลี่ยนอาจารย์
		 Agency (KOICA)			
41. Saint Louis University
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การศึกษา
42. Yunnan Jiaotong College
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
					
43. Chonbuk National University
สาธารณรัฐเกาหลี
การศึกษา
44. Hansung University
สาธารณรัฐเกาหลี
การศึกษา
45. Budapest Business School
สาธารณรัฐฮังการี
โครงการแลกเปลี่ยน
				
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
				
วิชาชีพ ณ Budapest
				
Business School,
				
Faculty of Commerce,
				
Catering and Tourism
				
ประเทศฮังการี
46. Guangxi University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
47. Nashua University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
48. Inje University
สาธารณรัฐเกาหลี
การศึกษา
					
49. Sejong University
สาธารณรัฐเกาหลี
การศึกษา
					
50. National Hsinchu University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
		 of Education
51. National Pingtung University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
		 of Science and Technology
52. Kathmandu University
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การศึกษา
			
ประชาธิปไตยเนปาล
53. Henan University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
54. Yunnan Southern Youth
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
		 Learning Institute			

วันที่ลงนามความร่วมมือ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
วันที่ 15 พฤศจิกายน
2555
วันที่ 16 พฤศจิกายน
2555
วันที่ 27 พฤศจิกายน
2555
วันที่ 22 เมษายน
2556
วันที่ 29 สิงหาคม 2556
วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2557
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
วันที่ 4 ธันวาคม 2557
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วันที่ 15 ธันวาคม 2557
วันที่ 17 มกราคม 2558
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2558
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2558
วันที่ 24 มีนาคม 2558
วันที่ 25 มีนาคม 2558
วันที่ 1 เมษายน 2558
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
วันที่ 23 กรกฎาคม
2558
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วันที่ 20 มกราคม
2554
วันที่ 27 มกราคม
2554
วันที่ 26 พฤษภาคม
2554
วันที่ 13 พฤศจิกายน
2554
วันที่ 18 พฤศจิกายน
2554
วันที่ 15 มีนาคม 2555

หน่วยงานและองค์กร

CRRU

CRRU

				
ชาติพันธุ์ต่างๆ
27. Yunnan Land & Resources
สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
		 Vocational College		
และนักศึกษา
28. Baoshan College of Traditional
สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพทย์แผนจีน
		 Chinese Medicine		
และการแพทย์พื้นบ้าน
29. Pharmaceutical Factory No.3
สาธารณรัฐประชาธิปไตย การแพทย์แผนจีน
			
ประชาชนลาว
และการแพทย์พื้นบ้าน
30. Institute of Traditional Medicine
สาธารณรัฐประชาธิปไตย การแพทย์พื้นบ้าน
			
ประชาชนลาว
และการแพทย์ทางเลือก
31. Guangxi College of Physical
สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
		 Education		
และนักศึกษา
32. Yunnan University of Finance
สาธารณรัฐประชาชนจีน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
		 and Economics		
และนักศึกษา
33. สถาบันศิลปกรรมกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
					
34. Hechi University
สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกประสบการณ์
				
วิชาชีพในต่างประเทศ
				
(IIP)
35. วิทยาลัยประชาบัญฑิต
สาธารณรัฐประชาธิปไตย การแลกเปลี่ยนอาจารย์
			
ประชาชนลาว
และนักศึกษา

วันที่ลงนามความร่วมมือ

หน่วยงานและองค์กร
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ประเทศ

ขอบข่ายความร่วมมือ

55. Yunnan College of Business
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
		 Management
56. The Institution of Engineers
สาธารณรัฐอินเดีย
การศึกษา
57. Vida Vikas Education Trust
สาธารณรัฐอินเดีย
การศึกษา
58. Landshut University of Applied
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การศึกษา
		 Sciences
เยอรมนี		
59. Don Mariano Marcos Memorial
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การศึกษา
		 State University
60. University of Philippines
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การศึกษา
61. Hankuk University
สาธารณรัฐเกาหลี
การสร้างเครือข่าย
				
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
				
และการพัฒนา
				
สมรรถนะอาจารย์
				
สู่การเป็นมืออาชีพ
				
ระดับสากล
62. MOA Sea-Teacher Project
โครงการแลกเปลี่ยน
				
นักศึกษาฝึกสอน
63. Dongkhamxang Teacher Training
สาธารณรัฐประชาธิปไตย การศึกษา
		 College
ประชาชนลาว		
64. Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย
การศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2558
วันที่ 20 มกราคม 2559
วันที่ 22 มกราคม 2559
วันที่ 17 พฤษภาคม
2559
วันที่ 5 มิถุนายน 2559
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
วันที่ 5 กันยายน 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
วันที่ 8 ตุลาคม 2559

เป้าหมาย

วันที่ 9 พฤศจิกายน
2559

เป้าประสงค์

วันที่ 14 พฤศจิกายน
2559
วันที่ 15 พฤศจิกายน
2559
วันที่ 28 มีนาคม 2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
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1. บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาเป็นผู้น�ำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ท�ำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตส�ำนึก
		 สาธารณะ
2. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะในระดับสากล สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
		 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน

1. สร้ า งศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

		 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มุ ่ ง เน้ น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตาม
อัตลักษณ์นักศึกษา 7 ด้าน คือ การส่งเสริม
ให้บัณฑิตมีความเป็นผู้น�ำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้
ท�ำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตส�ำนึกสาธารณะ
โดยได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน
ตามแนวทางของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรี ย นรู ้ กั บ การท� ำ งาน Work Integrated
Learning (WIL) และการเรี ย นการสอน
แบบสหกิ จ ศึ ก ษาที่ เ น้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตก่อนส�ำเร็จ

การศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของ
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานแต่ นั ก ศึ ก ษาจะเป็ น เสมื อ น
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ พนั ก งานปฏิ บั ติ ง านชั่ ว คราว
ใ น อ ง ค ์ ก ร ผู ้ ใ ช ้ บั ณ ฑิ ต เ พื่ อ ใ ห ้ นั ก ศึ ก ษ า
ได้มีโอกาสเรียนรู้สังคมการท�ำงานและพัฒนา
ทั ก ษะของตน เมื่ อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาก็ จ ะเป็ น
บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามอัตลักษณ์นักศึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ชี ย ง ร า ย โ ด ย ใ น
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย
ได้ด�ำเนินการสร้างความเข้มแข็งของงานสหกิจศึกษา
คื อ กิ จ กรรมสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ เรื่ อ ง
“การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท� ำ งาน Work Integrated Learning
(WIL)” และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
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วันที่ 27 เมษายน 2560
วันที่ 12 พฤษภาคม
2560
วันที่ 10 กรกฎาคม
2560

บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานอุ ด มศึ ก ษา และตามอั ต ลั ก ษณ์
ของมหาวิทยาลัย

CRRU

CRRU

					
65. Victoria University
เครือรัฐออสเตรเลีย
การศึกษา
					
66. PGRI University of Yogyakarta
สาธารณรัฐอินโดนีเชีย การศึกษา
67. Philippine Normal University
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การศึกษา
68. Miriam College
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การศึกษา
69. Jing Hong training and Vocational สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
		 High School
70. Yunan Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
71. มหาวิทยาลัยทองสะบา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ความร่วมมือวิชาการ
			
ประชาชนลาว
ด้านบัณฑิตศึกษา
72. University of Miyazaki
ญี่ปุ่น
การศึกษา
					

วันที่ลงนามความร่วมมือ

ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย กั บ
สภาอุ ต สาหกรรม จั ง หวั ด เชี ย งราย และ
หอการค้าจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
การจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยมี เ ป้ า หมาย
ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะในสาขาวิชาชีพที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรผู้ใช้
บัณฑิตด�ำเนินงานการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
กับการท�ำงานในระบบสหกิจศึกษา หรือระบบอื่น
และมี ห ลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาที่ ป รั บ ปรุ ง
และพั ฒ นาให้ มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพตรงกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง
และทันสมัย

		 1.1 จ�ำนวนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์นักศึกษา
ชื่อหน่วยงาน
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1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
9. ส�ำนักวิชาบัญชี
10. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
11. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
15. กองพัฒนานักศึกษา
16. ส�ำนักนวัตกรรมและบริการสังคม
รวม
			

จ�ำนวนกิจกรรม

11
14
98
10
28
17
2
31
15
1
16
5
5
19
9
4
285

		 1.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ตามแนวทาง
การสร้างนักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
การเป็นบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น�ำ ใฝ่รู้ สู้งาน
คิดได้ ท�ำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตส�ำนึกสาธารณะ
โดยเชื่อมโยงกระบวนการบ่มเพาะองค์ความรู้
ด้ า นธุ ร กิ จ อาชี พ และการเรี ย นรู ้ ท ่ า มกลาง
การปฏิบัติจริง ซึ่งแบ่งภารกิจของงานออกเป็น
งานบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ งานบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา และ
งานสหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง กระบวนการท� ำ งานของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ได้บูรณาการ
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ในการเสริ ม สร้ า ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ลั ก ษณ์ และมี ทั ก ษะความรู ้
และประสบการณ์ สามารถพั ฒ นาตนเอง
อ ย ่ า ง ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ เ ป ็ น บุ ค ค ล ที่ มี คุ ณ ภ า พ
ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการในชุมชน

ให้พร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
โดยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการ
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำการฝึกอบรมและการบริการ
วิ ช าการอื่ น ๆ ที่ เ หมาะสม และมี ทิ ศ ทาง
โดยมีกิจกรรมที่ด�ำเนินการ ดังนี้
			 1) อบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business
Model Canvas ให้กับนักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้ประกอบการ
ชุมชน
			 2) อบรมการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และผู้ประกอบการ
			 3) อบรมการให้ค�ำปรึกษาเพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจต่อยอดแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ
			 4) อบรมเตรียมความพร้อมแกนน�ำ
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น ด� ำ เนิ น งานบ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
			 5) กิ จ กรรมสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
ในการเป็นผู้ประกอบการ
			 6) กิจกรรมชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
			 7) กิจกรรมมหกรรมงานบ่มเพาะธุรกิจ
และสหกิจศึกษา
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		 1.3 ผลงานนักศึกษาที่ ได้รับรางวัล
ชื่อ–สกุล

รางวัลที่ ได้รับ

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

วันที่ 27 มกราคม
2560
วันที่ 27 มกราคม
2560
วันที่ 27 มกราคม
2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

วันที่ 27 มกราคม
2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
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วันที่ 27 มกราคม
2560

CRRU

CRRU

		 คณะครุศาสตร์
1. นายวุฒิชัย กันใจ
รางวัลชนะเลิศ ขับร้องเพลงลูกทุ่ง
			
(การประกวดแข่งขันขับร้อง
			
เพลงลูกทุ่ง)
2. นายอาซ่า คาล่า
รางวัลชนะเลิศคัดลายมือ
			
(การประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน)
3. นายภูริเดช สุจา
รางวัลชนะเลิศสื่อ ICT
4. นายสัตยา จักรรถ		
5. นายเริงชัย มาแล
รางวัลชนะเลิศการแกะสลักผลไม้
6. นางสาวนวลจันทร์ แซ่เติ๋น		
7. นายพงศกร แปงแก้ว
8. นายจักรพงศ์ น้อยสปุ๋ง
9. นายจิรพงศ์ จิตสว่าง
10. นางสาวหนึ่งฤทัย เขื่อนแก้ว
รางวัลชนะเลิศจัดสวนถาด แบบชื้น
11. นายประชา มูลตะกอน		
12. นายวิชัย บางนาค

วัน เดือน ปี

ชื่อ–สกุล
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รางวัลที่ ได้รับ

วัน เดือน ปี

13. นายภาณุพงศ์ ชอบจิตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
วันที่ 27 มกราคม
			
การประกวดสุนทรพจน์
2560
			
(การประกวดแข่งขันสุนทรพจน์–
			
ภาษาไทย)
14. นางสาวรัตนาวลี เพียงโนนตา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
วันที่ 27 มกราคม
15. นางสาวสุนันทิชา งามทรง
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 2560
16. นางสาววิมลมาศ อุทธวัง
17. นางสาวธีรดา ค�ำรังสี
รางวัลชนะเลิศ เพลงกล่อมลูก
วันที่ 14 กรกฎาคม
			
ภาคเหนือ
2560
					
18. นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ รางวัลชนะเลิศ เพลงกล่อมลูก
วันที่ 14 กรกฎาคม
			
ภาคกลาง
2560
					
		 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19. นายจิรายุทธ อินแต่ง
รางวัลเหรียญเงินแบดมินตัน
วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์
			
งานกีฬาทะเลแก้วเกมส์
2560
20. นางสาวประภาพร ดวงลูกแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
วันที่ 22 กุมภาพันธ์
การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ 2560
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 2
รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขัน วันที่ 22 กุมภาพันธ์
จัดบูทนิทรรศการเผยแพร่
2560
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วันที่ 25 สิงหาคม
การประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์ 2560
จากสถาบันการศึกษาสู่		
ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจ�ำปี 2560		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
และคอนเวนชั่นเซนเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สิรินธรและสถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สิรินธรและสถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รางวัลที่ ได้รับ

วัน เดือน ปี

35. นางสาวอินทิรา ชูแสง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
วันที่ 22 ตุลาคม 2559
36. นายประชา ลีวงศ์กระจ่าง
การแข่งขันทักษะการใช้ค�ำศัพท์จีน
			
ทางอินเตอร์เน็ต
		 ส�ำนักวิชาบัญชี
37. นางสาวธมนปพร มีสวนทอง
รางวัลเหรียญเงินมวยสากลสมัครเล่น วันที่ 21 กุมภาพันธ์–
			
รุ่น ฟลายเวท น�้ำหนักไม่เกิน
2 มีนาคม 2560
			
48 กิโลกรัม หญิง
		 ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
38. นางสาวกัลยรัตน์ สมจัก
รางวัล Excellence Paper
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
			
AUCC 2017		
39. นายอิธิพล วิวัฒนสถิต
รางวัล Very Good Paper
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
40. นายเทวฤทธิ์ ชมภู
AUCC 2017		
41. นายนิรันดร์ ตุลายศ
รางวัล Good Paper
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
42. นายวีรวุฒิ ปิ่นแก้ว
AUCC 2017		
43. นายสุเทพ อาจอ
44. นายกฤษณะ ปันจา
45. นางสาวรัตนภรณ์ กุณธวรรณา
46. นายรัฐวุฒิ ธนะตา
47. นายณัฐพงษ์ สุริยะวงศ์
48. นายศุภวิชญ์ ศักภาณี
		 ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
49. ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย ค่ายดีเด่นระดับประเทศ โครงการ วันที่ 14 ธันวาคม 2559

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
			
กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสา		
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)
			
พัฒนาสังคม ครั้งที่ 8		
จังหวัดนนทบุรี
50. นายสมชาย กาบแก้ว
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
51. นางสาวพิมผกา ค�ำมา
ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2560
วไลยอลงกรณ์
52. นายกฤษกร สมุทรวรินทร์
ครั้งที่ 1		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
					
จังหวัดปทุมธานี
รางวัลยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
53. นายธีรภัทร ทาตุการ
			
Ambassadors)
2560
ป้องกันและปราบปราม
					
การทุจริตแห่งชาติ
					
กรุงเทพมหานคร
		 ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
54. นายวรวุฒิ โนวงศ์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา วันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์
55. นายสมศักดิ์ หน่อแสน
กฎหมายเนื่องในวันรพีวิชาการ 2560
มหาวิทยาลัยพายัพ
56. นายณัฐพงษ์ พวงเพ็ชร
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน		
ระดับอุดมศึกษา		
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน		
ระดับอุดมศึกษา		
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ วันที่ 22 ตุลาคม 2559
การใช้ค�ำศัพท์จีนทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อ–สกุล

CRRU

CRRU

21. นางสาวกมลพรรณ จันทรา
22. นางสาวสุทธิดา ท่าดีสม
23. นางสาวสุทธิดา จินดากาศ
24. นางสาวจิตตพร ลิวไซ
25. นางสาวสิริญาภรณ์ ปัญญาเหมือง
26. นางสาวปาจารรีย์ เบเซกู่
27. นางสาวมาริษา ฟองค�ำ	
28. นางสาวสุทธิดา ท่าดีสม
29. นางสาวมาริษา ฟองค�ำ	
30. นายศราวุธ ภูพั้นนา
			
		 คณะมนุษยศาสตร์
31. นางสาวอายิว มาเยอะ
			
			
32. นายนัฐพล รักชาติ
			
			
33. นางสาวปานทรวจ แซ่ลี
34. นางสาวอภิชญ์จิรา ทวีเลิศสุนันท์

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม

		 1.4 ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต
		 การติ ด ตามผลการมี ง านท� ำ ของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาหลั ง สุ ด
คื อ บั ณ ฑิ ต ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ซึ่ ง มี บั ณ ฑิ ต ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ทั้ ง หมด 3,417 คน มี บั ณ ฑิ ต
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3,278 คน ซึ่งมีผลการติดตาม แยกตามหน่วยงานจัดการศึกษา
ดังนี้

คณะ/วิทยาลัย/ส�ำนักวิชา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ
ส�ำนักวิชาบัญชี
ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมทั้งหมด

จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

1,075
214
88
456
138
117
6
323
64
57
410
28
259
43
3,278

ผู้ได้งานท�ำ
จ�ำนวน
ร้อยละ

859
200
68
437
107
91
6
245
39
38
185
18
149
43
2,485

79.91
93.46
75.00
95.83
77.54
77.78
100.00
75.85
60.94
66.67
45.12
64.29
57.53
100.00
75.75

		 1.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัย
		 การส� ำ รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้เลือกหน่วยงาน
ที่ให้บริการแก่นักศึกษา จ�ำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี โดยใช้ แ บบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 จ�ำนวน
964 คน ในประเด็นที่เกี่ยวกับงานบริการของแต่ละหน่วยงาน ผลปรากฏจ�ำแนกตามหน่วยงาน
ดังนี้
			 1) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายการ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

		

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน		

3.59

0.61

มาก

1.
2.
3.
4.

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่		
ด้านกระบวนการ–ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก		

3.55
3.51
3.50
3.78

0.73
0.70
0.94
0.68

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

			 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายการ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

		

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน		

3.56

0.62

มาก

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

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่		
ด้านทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ
ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
ด้านสถานที่/สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการประชาสัมพันธ์		

3.56
3.56
3.48

0.70
0.73
0.80

มาก
มาก
ปานกลาง

3.56
3.62
3.60

0.73
0.73
0.79

มาก
มาก
มาก
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ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

		

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน		

3.53

0.63

มาก

1.
2.
3.
		

การบริการด้านการเงิน		
การบริการนักศึกษา		
การบริการด้านอาคารสถานที่		
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

3.53
3.51
3.54

0.70
0.70
0.73

มาก
มาก
มาก
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			 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของส�ำนักงานอธิการบดี
รายการ

59

60

		 2.1 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษา
		 มหาวิทยาลัยมีการทดสอบภาษาอังกฤษ
ก่อนส�ำเร็จการศึกษา Exit Exam English Test (EET)
ให้แก่นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกข้อสอบ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญท�ำการวิพากษ์
ข้อสอบ EET โดยข้อสอบเป็นการใช้วัดระดับ
การฟัง ร้อยละ 30 การอ่าน ร้อยละ 30 และ
การเขียน และหลักภาษา ร้อยละ 40 มีสถาบันภาษา
และวัฒนธรรมนานาชาติ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในการเปิ ด ให้ ล งทะเบี ย นสอบ
ทุ ก สั ป ดาห์ ในวั น เสาร์ แ ละวั น อาทิ ต ย์ และ
สามารถเลือกวันทดสอบได้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์
ตามเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาสะดวก โดยการจั ด สอบ
ภาษาอั ง กฤษก่ อ นส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา EET
ใช้ ร ะบบ Computer-based พั ฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง โดยส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี

1. คณะครุศาสตร์
PGRI University of Yogyakarta
			
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
			
Pakuan University
			
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
			
Far Eastern University
			
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
			
Islamic University of Ondonesia
			
สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
			
Philippine Normal University
			
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
			
Saint Mary’s University
			
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
			
Sebelas Maret University
			
สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
Indonesia University of Education
			
			
สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย Minzu
			
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. คณะมนุษยศาสตร์
DON MARIAO MACOS MEMORIAL
			
STATE UNIVERSITY
			
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
			
CHUXIONG NORMAL UNIVERSITY
			
สาธารณรัฐประชาชนจีน
			
YUXI NORMAL UNIVERSITY
			
สาธารณรัฐประชาชนจีน
			
HENAN UNIVERSITY
			
สาธารณรัฐประชาชนจีน
			
Xhengzhou University
			
สาธารณรัฐประชาชนจีน
			
Yuxi Normal University
			
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
		 และการแพทย์ทางเลือก		
5. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
College of Commerce, Catering
			
and Tourism, Budapest Business
			
School ประเทศฮังการี

สามารถลงทะเบียนทดสอบได้ 1 ครั้ง/สัปดาห์
		 และหากนั ก ศึ ก ษาไม่ ผ ่ า นการทดสอบ
สถาบั น ภาษาและวั ฒ นธรรมนานาชาติ ได้ จั ด
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นประจ�ำ
ทุกปีการศึกษา ได้แก่ จัดอบรมภาษาอังกฤษ
ระดับ Beginner หลักสูตร 60 ชั่วโมง ส�ำหรับ
นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษแรกเข้าได้คะแนน
อยู่ในระดับพื้นฐาน และจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ระดั บ Intermediate หลั ก สู ต ร 45 ชั่ ว โมง
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบภาษาอั ง กฤษแรกเข้ า
ได้ ค ะแนนอยู ่ ใ นระดั บ กลาง/จั ด อบรมภาษา
ต่างประเทศหลักสูตร 30 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษา
ชาวไทย และอบรมภาษาไทย หลักสูตร 60 ชั่วโมง
ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ/จัดอบรม TOEIC
หลั ก สู ต ร 30 ชั่ ว โมง ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี

		 2.2 การพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ โดยการน�ำนักศึกษาเข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงาน
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1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตร์
5. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
6. วิทยาลัยนานาชาติ
7. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
8. ส�ำนักวิชาบัญชี
9. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
10. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
13. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
14. กองพัฒนานักศึกษา
รวม
			

จ�ำนวนกิจกรรม

3
1
2
7
19
1
2
2
2
8
3
8
4
4
66

ชื่อคณะ/วิทยาลัย/ส�ำนักวิชา

หน่วยงาน/ประเทศที่ไปแลกเปลี่ยน

หัวข้อที่แลกเปลี่ยน

การจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพครู
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ไทย-จีน
เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
1 ภาคเรียน
เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
1 ภาคเรียน
เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
1 ภาคเรียน
เรียนหลักสูตรภาษาจีน
1 ภาคเรียน
เรียนหลักสูตรภาษาจีน
1 ภาคเรียน
เรียนหลักสูตรภาษาจีน
1 ภาคเรียน
ระบบโรงพยาบาลและ
พันธ์ุพืชสมุนไพร
การฝึกประสบการวิชาชีพ

จ�ำนวนนักศึกษา (คน)

1
1
2
3
1
1
2
1
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1
6

14
7
11
37
10
16
2
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		 2.3 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
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2. การเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สารสนเทศ และมีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ
ในทุ ก สั ป ดาห์ 4 ครั้ ง /สั ป ดาห์ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษา
ท้องถิ่นให้กับนักศึกษาและมีสมรรถนะสากล

3. การพัฒนาประสิทธิภาพงานกิจการนักศึกษา 		 3.3 การบริการให้ค�ำปรึกษา
		 3.1 สวัสดิการนักศึกษา
		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดสวัสดิการ
ส�ำหรับนักศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น สวัสดิการ
ด้านหอพัก การให้บริการแนะแนวสารสนเทศ
และทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
ทุ น การศึ ก ษาที่ เ ป็ น เงิ น จั ด สรรจากรั ฐ บาลเพื่ อ
ให้นักศึกษาได้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา
จากองค์ภายนอก และทุนกู้ยืมฉุกเฉิน นอกจากนี้
ยังให้บริการด้านสุขภาพ สถานที่ออกก�ำลังกาย
สถานที่พักผ่อน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ร้านหนังสือ
ร้านสะดวกซื้อ โรงอาหาร โรงซักรีด เป็นต้น
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		 3.2 การบริการด้านหอพักนักศึกษา
		มหาวิทยาลัยมีหอพักไว้บริการแก่นักศึกษา
จ�ำนวนทั้งสิ้น 7 หลัง แบ่งเป็นหอพักนักศึกษาชาย
1 หลัง และนักศึกษาหญิง 6 หลัง ทั้งนี้เพื่อใช้
เป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษา ให้ได้ประสบการณ์
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะชีวิต (Life Skill)
และทักษะทางสังคม (Social Skill) มีจิตส�ำนึก
ในการแบ่งปัน ดูแลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข รวมทั้ง
ท�ำให้นักศึกษาต่างคณะ ซึ่งมีพื้นฐานทางความรู้
และความสนใจที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นแนวทางน�ำมา
ซึ่งความเข้าใจ และเกิดความสัมพันธ์ฉันท์มิตร

		เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
นักศึกษาอาจประสบปัญหาบางประการ อาทิเช่น
ปั ญ หาทางด้ า นการเรี ย น การปรั บ ตั ว ปั ญ หา
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญหาในการด�ำเนินชีวิต
ของตนเอง การคบเพื่ อ นในบางครั้ ง อาจจะ
ประสบปัญหาทางครอบครัว หรือประสบปัญหาหลายๆ
อย่างพร้อมๆ กัน จนกระทั่งนักศึกษารู้สึกว่า
การช่วยเหลือตนเอง หรือแก้ปัญหาแต่เพียงล�ำพัง
เป็นไปได้ยากและต้องการปรึกษาหารือเพื่อจะหา
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ลุ ล ่ ว งไปด้ ว ยดี
หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ
		 มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ จั ด บริ ก ารปรึ ก ษาขึ้ น
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหา โดย
ได้ จั ด อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ใ นด้ า นการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
ท�ำหน้าที่ประจ�ำเพื่อให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษา
ดังนี้
			 1) การปรึกษาทางด้านการศึกษา
			 2) การปรึกษาทางด้านปัญหาส่วนตัว
			 3) การปรึกษาทางด้านอาชีพ โดยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับงานอาชีพต่างๆ และให้นักศึกษา
ได้พิจารณาตนเองเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสนใจ
ความถนัด ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ
			 4) บริการปรึกษาเป็นกลุ่ม เช่น โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกพฤติกรรม
กล้าแสดงออก สร้างมนุษยสัมพันธ์

ชื่อทุน

จ�ำนวนนักศึกษาที่รับทุน (คน)

จ�ำนวนเงิน (ต่อ 1 ทุน)

8. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
2		
10,000
9. กรุงไทยการไฟฟ้า
2		
40,000
10. มูลนิธิชัยพัฒนา
1		
187,850
11. กองทุนอาจารย์คณิต-อาจารย์นารี จิตรรักษา
1		
15,000
12. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
1		
55,000
13. คุณสิทธิเดช สุปัญญาพาณิชย์
1		
15,000
14. คุณสุรนาถ กิตติรัตนเดช
1		
15,000
15. องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
12
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
				
ตามที่จ่ายจริง
16. คุณบรรณวัฒน์ พิชญานิธิวัฒน์
2		
10,000
17. คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ (บมจ.นามยง เทอร์มินัล)
50		
10,000
18. คุณเพชรรัตน์ (มารชัย) กองบุญมา
20		
10,000
19. มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี.เนเชอรัล
1		
26,700
		 โปรดักส์ จ�ำกัด
20. คุณพนิตา หล้าสิม
1		
8,000
21. คุณทศพร จันทร์เนตร
1		
5,000
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		 3.4 ทุนการศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ประจ�ำปี 2560
ชื่อทุน

จ�ำนวนนักศึกษาที่รับทุน (คน)

จ�ำนวนเงิน (ต่อ 1 ทุน)
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1. กองทุนพัฒนานักศึกษา (นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์)
26
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
				
ตามที่จ่ายจริง
2. กองทุนพัฒนานักศึกษา (นักศึกษาทั่วไป)
15		
10,000
50		
10,000
3. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
57		
10,000
5. คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง
24		
10,000
6. คุณรัตนา จงสุทธานามณี
10		
10,000
7. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
5
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
				
ตามที่จ่ายจริง

1. โครงการวิจัย

		 มหาวิ ท ยาลั ย มี จ� ำ นวนโครงการวิ จั ย ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จ� ำ แนกตามประเภท
ของงานวิจัย ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย/ส�ำนักวิชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
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เร่งรัดการพัฒนาผลผลิต
และคุณภาพงานวิจัย
เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
เป้าหมาย

มีงานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการน�ำไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น
		 ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
2. เน้นผลิตงานวิจัยรับใช้สังคมที่บูรณาการองค์ความรู้ในชั้นเรียนกับชุมชน

ผลการด�ำเนินงาน

วิจัยในศาสตร์
(เรื่อง)

48

9

15

24

14
14
17

3
2
2

4
11

11
8
4

-

3
19
7

2
9
2

3
2

1
7
3

-

12
98

7
26

1
27

4
45

-

34
7
10
26
7
7
5
2
165

18
1
4
1
3
18
4
7
3
1		
44
45

15
3
9
5
3
2
1
76

-

-
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		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวิสัยทัศน์
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การการวิ จั ย และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
เพื่ อ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพท้ อ งถิ่ น
สู ่ ส ากล โดยมี พั น ธกิ จ หลั ก ดั ง นี้ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการด�ำเนินงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนา

บุ ค ลากร ให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ทางการวิ จั ย พั ฒ นาระบบและกลไกระบบ
สารสนเทศในการด�ำเนินงาน และสร้างเครือข่าย
การวิจัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการบริหารงานวิจัย
ให้มีความก้าวหน้ามาเป็นล�ำดับ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัย
ดังนี้

		กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
		 และเทคโนโลยี
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาลัยนานาชาติ
		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
		 และการแพทย์ทางเลือก
2. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
		กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
		 และสังคมศาสตร์
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
5. ส�ำนักวิชาบัญชี
6. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
7. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
8. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
รวม
			

รวมทั้งหมด
(เรื่อง)

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิจัยประยุกต์ท้องถิ่น วิจัยเพื่อพัฒนา วิจัยสถาบัน
(เรื่อง)
(เรื่อง)
(เรื่อง)

		 1.1 แหล่งทุนการวิจัย และจ�ำนวนอาจารย์ที่ท�ำวิจัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะ/วิทยาลัย/ส�ำนักวิชา
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จ�ำนวนเรื่อง

แหล่งงบประมาณ
ภายในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
งบประมาณ งบประมาณ
สกอ.
วช.
อปท.
แผ่นดิน
เงินรายได้

		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
- 639,000 200,000
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 1,553,000 352,500
3. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
17 2,830,400 243,500
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิทยาลัยนานาชาติ
3
- 57,500
		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
7
- 530,000
- 400,000
		 และการแพทย์ทางเลือก
2. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12 2,668,800 245,000
		 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						
1. คณะครุศาสตร์
34
631,800 1,314,500
- 2,318,000
2. คณะมนุษยศาสตร์
7
- 112,500
3. คณะวิทยาการจัดการ
10 450,900 543,300
4. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
26 5,999,000 304,000
5. ส�ำนักวิชาบัญชี
7
912,000 122,000
6. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
7
- 317,000
- 181,000
7. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
5 986,700 125,000
8. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
2 366,200 86,000
รวม
			
165 16,398,800 4,991,800 200,000 2,499,000 400,000

		 1.2 การน�ำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำแนกตามประเภทการน�ำผลงานวิจัย
มาใช้ประโยชน์
หน่วยงาน

ประเภทการน�ำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
ใช้ในการเรียนการสอน
การพัฒนาท้องถิ่น

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
9. ส�ำนักวิชาบัญชี
10. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
11. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
12. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม
			

2. การพัฒนานักวิจัย

19
9
10
11
3
6
1
23
7
6
15
12
5
2
1
130

34
13
10
14
8
7
3
26
7
6
17
12
5
2
1
165
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งานสร้างสรรค์ ในระดับนานาชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3. การเผยแพร่ผลงานงานวิจัย
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		มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่งานวิจัย จ�ำนวน
43 งานวิ จั ย โดยมี ก ารน� ำ เสนอผลการวิ จั ย
ในการประชุ ม ผลงานทางวิ ช าการระดั บ ชาติ
จ�ำนวน 4 เรื่อง และนานาชาติ จ�ำนวน 15 เรื่อง
และส่วนใหญ่ผลงานวิจัยตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ จ�ำนวน 20 เรื่อง ระดับนานาชาติ
จ�ำนวน 4 เรื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยนับว่าน้อยลงมาก
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลงานวิจัย
ที่ได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ ทั้งระดับชาติ
จ�ำนวน 107 เรื่อง ระดับนานาชาติ จ�ำนวน 75 เรื่อง
และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ�ำนวน 102 เรื่อง
และระดับนานาชาติ จ�ำนวน 40 เรื่อง
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		 การพั ฒ นานั ก วิ จั ย ให้ มี ค วามสามารถ
ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยมาโดยตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้งบประมาณ 237,470 บาท มีโครงการ
ดังนี้
		 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
		 2.2 กิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อการส่งเสริม
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/
ส�ำนักวิชา ภายใต้โครงการศาสตราจารย์รับเชิญ
(Visiting Professor)
		 2.3 โครงการการเขียนบทความวิชาการ
บทความวิจัย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
		 2.4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

15
4
3
5
1
2
3
2
35

รวมทั้งหมด

		 3.1 ผลงานวิจัยที่ ได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อเรื่องงานวิจัย
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ชื่อ-สกุลนักวิจัย

สังกัด

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ.
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “นเรศวร
วิจัยครั้งที่ 13 วิจัยและ
นวัตกรรมขับเคลื่อน”
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิบูลสงคราม
วิจัยครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6
การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6
นิทรรศการวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 13
ณ เมืองมิยาซากิ
ประเทศญี่ปุ่น

ผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ)

1. การพัฒนาตู้อบแห้งดอกเก๊กฮวยควบคุมอัตโนมัติ ผศ.จรัญ คนแรง
2. การพัฒนาและทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน�้ำ	
อาจารย์วิภพ ใจแข็ง
		ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม
3. รถเข็นขนส่งเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ อาจารย์วิภพ ใจแข็ง
		 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
4. รูปแบบการออกแบบเตียงเอนกประสงค์ที่ใช้วัสดุ ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ
		 พื้นถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
		 ที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงราย
5. การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตอาหารสัตว์
ผศ.เสกสรรค์
		จากเศษเหลือของสับปะรดพันธุ์นางแลและพันธุ์ภูแล วินยางค์กูล
6. การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
อาจารย์ณิชาภัทร
		 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มตัดเย็บ เลิศพรมาตุลี
		เสื้อผ้า โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน ต�ำบลดงมะดะ
		 อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
7. การศึกษาการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์อนุสรา
		ในการดูแลสุขภาพของสตรีหลังคลอด ในกลุ่มชาวเขา พงค์จันตา
8. การสร้างอัตลักษณ์ของผ้าทอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.อรวรรณ
		 สู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการท่องเที่ยว
บุญพัฒน์
		 (Creation of Chiang Saen’s textile indentity,
		 Chiang Rai Province, in order to add value
		 for tourism)
9. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผศ.พึงพิศ พิชญ์พิบุล
		เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลสันสลี อ�ำเภอเวียงป่าเป้า		
		 จังหวัดเชียงราย
10. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ อาจารย์ส�ำราญ
		 ในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลังและ
ไชยค�ำวัง
		งบประมาณ เทศบาลต�ำบลแม่สรวย อ�ำเภอแม่สรวย
		
11.
		
		
12.
		
		

จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผศ.ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น
ธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลต�ำบลแม่สรวย		
อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาแปลงปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้าง ผศ.ดร.จ�ำรัส กลิ่นหนู
ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน น�ำไปสู่		
การแข่งขันและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

สังกัด

งบประมาณ
(บาท)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

50,000
50,000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

366,100

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

257,400

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

564,300

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

67,000
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ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

292,600

ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว

82,000

ส�ำนักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

74,000

ส�ำนักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

187,200

ส�ำนักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

200,000

ส�ำนักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

712,600
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International
conference : ASIAN
Community Knowledge
Network for the
Economy, Society,
Culture and
Environmental Stability.

ชื่อโครงการวิจัย
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1. การออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย 1) อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี คณะครุศาสตร์ น�ำเสนอผลงาน
		 ของสารสกัดรางแดง
2) อาจารย์วัฒนา ปัญญามณีศร		
ภาคโปสเตอร์ดีเด่น
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
1) อาจารย์จิราพร มะโนวัง คณะครุศาสตร์ น�ำเสนอผลงานดีเด่น
		 เครื่องจักสาน เพื่อเข้าสู่ 2) อาจารย์วาสนา เสภา		
ประเภท Poster
		มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน			
Presentation
		ต�ำบลดงมะดะ อ�ำเภอแม่ลาว			
กลุ่มมนุษยศาสตร์
		 จังหวัดเชียงราย			
และสังคมศาสตร์
3. พลาสติกชีวภาพต้านเชื้อ อาจารย์ ดร.สมฤทัย ตันมา คณะครุศาสตร์ รางวัลดีเด่น
		 อนุภาคนาโน TiO2 และ			
การน�ำเสนอ
		 Zno เพื่อการประยุกต์ใช้			
ผลงานวิจัย
		 ในเกษตรกรรม			
แบบโปสเตอร์
					
ด้านวิทยาศาสตร์
					
และเทคโนโลยี
					
และด้านงาน
					
สร้างสรรค์/นวัตกรรม
4. ประสิทธิภาพของสารสกัด อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร คณะครุศาสตร์ บทความวิจัยดีเด่น
		ว่านท้องใบม่วงในการยับยั้ง				
		 การติดเชื้อไวรัส เฮอร์ปีส์				
		 ซิมเพล็กซ์ ทัยป์-1
5. การศึกษาแนวเวชปฏิบัติการ 1) อาจารย์รุสนี มามะ
วิทยาลัย
บทความวิจัยดี
		 รักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต 2) อาจารย์ปิณิดา ถนอมศักดิ์ การแพทย์พื้นบ้าน		
		 ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย 3) อาจารย์ดารา พนาสันติกุล และการแพทย์		
				
ทางเลือก		
6. Agricultural and Residential ผศ.ทศพร มูลรัตน์
ส�ำนักวิชา
The Best Award
		 Land Allocation in Legal		
นิติศาสตร์		
		 Dimension of the High				
		 Land Underprivileged				
		 People in Chiangrai
7. Effects of Learning
ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ ส�ำนักวิชาบัญชี The Best Practice
		 Orientation and Skills 				
		 toward Ability of 				
		Accountants in Chiang Rai				
		 Province				
						
						

		 3.2 ผลงานวิจัยเด่นประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการวิจัย

13.
		
14.
		
		

ผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ)

สังกัด

การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ รศ.มาลี หมวกกุล
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ต�ำบลหัวง้ม อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว อาจารย์กมล บุญล้อม ส�ำนักคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับนาโคลนควบคุมด้วยระยะไกลผ่านระบบ		
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารแบบไร้สาย

งบประมาณ
(บาท)

552,000
589,000

4. นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ� ำ ปี 		 4.2 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงานวันราชภัฏ
มีจ�ำนวน 4 คน ได้แก่
พ.ศ. 2560
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		 4.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก
มีจ�ำนวน 2 คน ได้แก่
			 1) รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน จากส�ำนัก
วิชาบัญชี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากการประชุม
วิ ช าการและน� ำ เสนอผลงานระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” วันที่ 22–
24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
			 2) อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี จาก
คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจาก
การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัตน์” วันที่ 10 สิงหาคม
2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนสปา
จังหวัดนครสวรรค์

			 1) รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ “ราชภั ฏ สดุ ดี ”
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				 1.1) ผศ.เสกสรรค์ วินยางค์กูล รางวัล
นักวิจัยดีเด่น จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
				 1.2) ผศ.พึงพิศ พิชญ์พิบุล รางวัล
นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ จากส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 2) รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ “ราชภั ฏ สดุ ดี ”
สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์
				 2.1) ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รางวัล
นักวิจัยดีเด่น จากคณะวิทยาการจัดการ
				 2.2) อาจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ จากคณะครุศาสตร์

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. บริษัท แบรนด์ยัง จ�ำกัด
			
			
2. เรือนจ�ำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์
3. เทศบาลต�ำบลท่าข้าวเปลือก อ�ำเภอแม่จัน
		 จังหวัดเชียงราย

หัวข้อความร่วมมือ

การวิจัยและพัฒนา “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน�้ำพุร้อนและโคลน
เพื่อน�ำไปใช้ในการบริการธุรกิจสปาและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย
เป็นเมือง Lanna Wellness”
ติดตามประเมินผลการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย
ติดตามประเมินผลการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย

4. องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าตอน
ติดตามประเมินผลการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย
		 อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
5. องค์การบริหารส่วนต�ำบลวาวี
การสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวและการประเมินประสิทธิผล
			
ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ต�ำบลวาวี อ�ำเภอแม่สรวย
			
จังหวัดเชียงราย
6. องค์การบริหารส่วนต�ำบลวาวี
กระบวนการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
		 และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในการจัดท�ำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ต�ำบลวาวี อ�ำเภอแม่สรวย
		 ในต�ำบลสันสลี จ�ำนวน 7 วิสาหกิจ
จังหวัดเชียงราย
		 ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชน
		 กลุ่มกาแฟดูเมียร์ดอยช้าง/วิสาหกิจชุมชน
		 กลุ่มผู้ผลิตหมอนใบชาดูดกลิ่น/
		 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาว
		บ้านดอยช้าง/ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
		 แปรรูปมะคาเดเมีย/วิสาหกิจชุมชน
		 กลุ่มชาขุนสรวย/วิสาหกิจชุมชน
		 กลุ่มหัตถกรรมคนพิการและผู้ปกครอง
		 เด็กพิการดอยวาวี และวิสาหกิจชุมชน
		 ร้านไร่ชาวาวี
7. องค์การบริหารส่วนต�ำบลดงมะดะ และ
การส่งเสริมการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ของ
		ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในต�ำบลดงมะดะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต�ำบลดงมะดะ อ�ำเภอแม่ลาว
		 จ�ำนวน 4 วิสาหกิจ ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย
		วิสาหกิจชุมชนน�้ำดื่มเครือญาติ/วิสาหกิจชุมชน
		 เย็บผ้าบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16/
		 วิสาหกิจชุมชนน�้ำยาอเนกประสงค์
		 บ้านป่าก่อพัฒนา และวิสาหกิจชุมชน
		 ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ
8. องค์การบริหารส่วนต�ำบลดงมะดะ
การบริหารจัดการ การบริการนวดแผนไทยของกลุ่มพัฒนาสตรี
		 และกลุ่มสตรีนวดแผนไทย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ต�ำบลดงมะดะ อ�ำเภอแม่ลาว
			
จังหวัดเชียงราย
9. ประชาชนและผู้น�ำชุมชนบ้านปางมะขามป้อม 1. การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเพาะเห็ดเพื่อส่งเสริมการจัดการ
		 ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ปางมะขามป้อม		 ป่าชุมชนของบ้านปางมะขามป้อม ต�ำบลสันสลี อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
		 องค์การบริหารส่วนต�ำบลสันสลี		 จังหวัดเชียงราย
			
2. แผนพัฒนาชุมชนบริการท่องเที่ยวน�ำนวัตกรรมสังคมถ่ายทอด
				 องค์ความรู้สู่ชุมชน กรณีศึกษาต�ำบลสันสลี อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
				 จังหวัดเชียงราย
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ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

หัวข้อความร่วมมือ

CRRU

		 5.1 ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศ
			มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนภายในประเทศ
จ�ำนวน 10 หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

หัวข้อความร่วมมือ

ชื่อเรื่องงานวิจัย

			
3. การจัดการโฮมสเตย์โดยน�ำนวัตกรรมสังคมถ่ายทอด
				 องค์ความรู้สู่ชุมชน กรณีศึกษาต�ำบลสันสลี อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
				 จังหวัดเชียงราย
			
4. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดต้นทุนการผลิต
ด้วยธนาคารแรงงาน กรณีศึกษาต�ำบลสันสลี อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
				
				 จังหวัดเชียงราย
10. ประชาชนและผู้น�ำชุมชนบ้านปางมะขามป้อม ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในการอนุรักษ์
		 ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ปางมะขามป้อม
ป่าสมุนไพรและพืชอาหารให้เป็นแหล่งบริการท่องเที่ยว
		 องค์การบริหารส่วนต�ำบลสันสลี
กรณีศึกษา ต�ำบลสันสลี อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
		 โรงเรียนปางมะขามป้อม

		 5.2 ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
			มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
จ�ำนวน 1 หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้
72

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

1. โรงพยาบาลการแพทย์ไทย มณฑลยูนนาน
		 สาธารณรัฐประชาชนจีน
			

หัวข้อความร่วมมือ

ประเทศ

ความร่วมมือและแนวทางปฏิบัติ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในด้านการศึกษา อบรม วิจัย
และพัฒนา

		 5.3 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม
ชื่อเรื่องงานวิจัย

พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา EPC2401 จิตวิทยา
ส�ำหรับครู

พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา ฟิสิกส์ของคลื่น
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พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา EPC2401 จิตวิทยา
ส�ำหรับครู

4. ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ในเชิงสาธารณะ คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวอินทรีย์
		 สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ต�ำบลดงมะดะ
หน่วยงานที่น�ำไปใช้ ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
		 อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์
			
ต�ำบลดงมะดะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5. การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้
		 โดยใช้สมองเป็นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
		 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา การบริหารจัดการการเรียนรู้
6. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้
		 ตามแนวทางการใช้สมองเป็นฐาน และโครงงาน ในชั้นเรียน
		ฐานวิจัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในอ�ำเภอเมืองเชียงราย
		ส�ำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏเชียงราย
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา CM4904 โครงการวิจัย
7. พลาสติกชีวภาพต้านเชื้อและการประยุกต์ใช้
		 ในเกษตรกรรม
ทางเคมี
8. กระบวนการวิจัยเพื่อบูรณาการความรู้
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา BI4901 โครงการวิจัย
		 จากชั้นเรียนสู่การเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร
ทางชีววิทยา
		 ในท้องถิ่นส�ำหรับการก�ำจัดแมลง (Integrating
		 knowledge from classroom to enhance the
		value of local herbal plants for insect control)
9. การสร้างและพัฒนาชุดทดลองเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา อุตุนิยมวิทยา 1, ปฏิบัติการ
		 ทางฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 1 และปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
10. การวิเคราะห์อย่างง่ายและราคาประหยัดส�ำหรับ พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา CM2616 เคมีวิเคราะห์
		 การศึกษาทางเคมีโดยมีโครงการย่อยภายใต้
(Analytical Chemistry) และ CM4940 โครงการวิจัย
		 แผนงาน
ทางเคมี (Senior Project in Chemistry)
11. การวิเคราะห์แบบลดขนาดส�ำหรับการศึกษาทางเคมี พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา CM2618 การวิเคราะห์
			
ทางเคมีด้วยเครื่องมือและ CM4904 โครงการวิจัยทางเคมี
12. การสังเคราะห์และวิเคราะห์ไบนารีชาร์โคลจีไนด์ พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา CM4904 โครงการ
		 (คอปเปอร์ (ll) ซัลไฟด์ และซิงค์ ซัลไฟด์)
วิจัยทางเคมี
		 โครงสร้างนาโนโดยใช้วิธีไมโครเวฟ-รีฟลักซ์
13. การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนแบบบูรณาการ พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา โครงการวิธีวิจัย
		 ส�ำหรับรายวิชาฟิสิกส์ ระยะที่ 1
ทางฟิสิกส์ (PH4903)
14. การศึกษาการผลิตน�้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุ
- พัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา BI4901 โครงการ
		 ในท้องถิ่นเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ (Study of		 วิจัยทางชีววิทยา
		 bio-extract production from local waste
- เผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชน หน่วยงานที่น�ำไปใช้
		 product for utilization)		 กรมการเกษตร และคณะครุศาสตร์

CRRU

CRRU

1. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
		 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้
		 การเรียนการสอนแบบกระบวนการสืบสอบ
		 และแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
2. การสร้างและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือเพื่อใช้
		 วัดค่าความแข็งของวัสดุประเภทกระดาษด้วย
		เทคนิคแบบบริเนลล์ ร่วมกับการประมวลผลภาพ
		โดยใช้เทคนิคการตรวจจับขอบและการเก็บรวบรวม
		วิเคราะห์ข้อมูลแบบไร้สาย ส�ำหรับใช้ในการเรียน
		 การสอนในรายวิชาฟิสิกส์ของคลื่น
3. การพัฒนาทักษะการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น
		ส�ำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏเชียงราย โดยใช้โปรแกรมฝึกอบรม

รายวิชา/สาขาวิชา/ลักษณะ/วิธีการที่บูรณาการ

รายวิชา/สาขาวิชา/ลักษณะ/วิธีการที่บูรณาการ

ชื่อเรื่องงานวิจัย
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15. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสาธิต พัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา EED1104 คุณธรรมจริยธรรม
		 ร่วมกับสื่อโทรทัศน์ครู ในรายวิชา EED1104
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
		 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
		เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครู
		 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16. การสร้างนวัตกรรมทางฟิสิกส์โดยการบูรณาการ - พัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา PH4903 โครงการ
		 ด้วยวิธีสะเต็มศึกษา		 วิธีวิจัยทางฟิสิกส์
			
- ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ หน่วยงานที่น�ำไปใช้
				 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
17. การหาลักษณะเฉพาะของกลิ่นกาแฟอาราบิก้า
- พัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา โครงการวิจัย
		 ด้วยหัวตรวจวัดก๊าซชนิดสารกึ่งตัวน�ำบนพื้นที่		 ทางฟิสิกส์ (PH4903)
		 อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- ในประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ คือ ส่งเสริมอัตลักษณ์
				 ของกลิ่นกาแฟในพื้นที่ อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
				 หน่วยงานที่น�ำไปใช้ ร้านกาแฟและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18. การพัฒนาคู่มือการศึกษารายกรณี ส�ำหรับ
- พัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา EPC2401 จิตวิทยา
		 นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		 ส�ำหรับครู
			
- ในประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ คือ หน่วยงาน
				 ที่น�ำไปใช้ โรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
				 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิ หน่วยงาน
		 เพื่อใช้ในแปลงนาข้าวหอมมะลิ ในจังหวัดเชียงราย ที่น�ำไปใช้ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

6. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

เป้าประสงค์

		 6.1 การจัดอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร/คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชื่อหน่วยงาน

1. ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิดสังคม
		 แห่งการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ และเป็นผู้น�ำในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน (MOU) ในการด�ำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น
		 และอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
1. มีนวัตกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมวิทยฐานะให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ
		 โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม
3. ชุมชนและสังคมเป้าหมายได้รับการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างทั่วถึง
4. มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และเครื อ ข่ า ยในท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนหรื อ
		 สถานประกอบการ
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CRRU

CRRU

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
5. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
6. ส�ำนักวิชาบัญชี
7. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
8. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
10. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม
			

จ�ำนวนกิจกรรม

สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น
และกลุ่มชาติพันธุ์

6,313,500
200,000
217,000
4,406,700
75,000
3,660,000
601,000
47,000
152,000
60,000
83,300
240,800
80,000
100,000
15,452,860
1,061,800
3,171,500
35,922,460
6
2
9
14
1
49
24
2
3
7
4
5
4
5
3
30
51
22
241
1 2,301,500
2
200,000
1
30,000
3 1,448,900
16
960,000
10
90,000
1
32,000
4
200,800
1
25,000
1
10,000
3 15,452,860
23
926,800
66 21,677,860
4,012,000
57,000
15,000
900,000
2,000
80,000
5,066,000
4
1
1
11
1
4
22
30,000
1,483,900
75,000
900,000
500,000
60,000
11,650
25,000
65,000
55,000
3,205,550
1
3
5
1
11
12
1
1
1
2
3
31
72
100,000
1,458,900
900,000
9,000
47,000
60,000
60,000
71.650
40,000
30,000
25,000
3,171,500
5,973,050
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์
4
4. คณะวิทยาการจัดการ
5
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 11
7. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
1
8. วิทยาลัยนานาชาติ
2
9. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
10. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7
11. ส�ำนักวิชาบัญชี
3
12. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
1
13. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
2
14. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
2
15. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
16. ส�ำนักนวัตกรรมและบริการสังคม
17. ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา
20
18. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 22
รวม
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รวม
จ�ำนวนโครงการ งบประมาณ
การบูรณาการ
จ�ำนวนโครงการ งบประมาณ
ประเภทโครงการบริการวิชาการ
การสร้างคุณค่าต่อชุมชน
เชิงพื้นที่
น�ำนวัตกรรมมาใช้
จ�ำนวนโครงการ งบประมาณ จ�ำนวนโครงการ งบประมาณ จ�ำนวนโครงการ งบประมาณ
หน่วยงาน

3. โครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่

		 ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น
		 3.1 อบรมการท� ำ อาหารเกาหลี เ พื่ อ
ประกอบอาชีพแก่บุคคลทั่วไป
		 3.2 การบริการสุขภาพแก่ประชาชนด้วย
การแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าตึง อ�ำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
		 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย
ใช้กิจกรรมชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาต�ำบลดงมะดะ
อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

		 3.5 การจัดการน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ในชุมชนต�ำบลดงมะดะ อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย
		 3.6 การตรวจสอบมาตรฐานการบดอัด
ความหนาแน่นของดิน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
แม่ฟ้าหลวง

4. โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมที่ น� ำ
นวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

		 ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น
		 4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
		 4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหาร
ปลอดภัย
		 4.3 โครงการอบรมการจัดท�ำสติ๊กเกอร์ไลน์
ให้ กั บ เครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วสี เ ขี ย ว (Lanna
Green Tourism Network)
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5. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการ

		 ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น
		 5.1 โครงการค่ายดาราศาสตร์
		 5.2 โครงการบูรณาการวิชาการ และการวิจัย
ในโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายสีเขียว (Lanna
Green Tourism Network)
		 5.3 โครงการศิลปะสู่ชุมชน (การบูรณะ
และการสร้างงานจิตรกรรม และประติมากรรม)
จัดให้กับบุคคลภายนอก
		 5.4 การพัฒนาภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋น
และแนวทางการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการอนุ รั ก ษ์
ผึ้งโก๋นธรรมชาติลุ่มแม่น�้ำลาว อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
		 5.5 โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
เครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
การจัดการลุ่มแม่น�้ำอิงอย่างยั่งยืน
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ผลการด�ำเนินงาน

		 ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น
		 2.1 การวิเคราะห์สภาพความเป็นอยู่และ
ความอยู ่ ดี มี สุ ข ของผู ้ สู ง อายุ แ ละครอบครั ว
ในเขตเทศบาลนครเชี ย งราย อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงราย
		 2.2 การจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือกับ
บริษัทยูนิลิเวอร์ จัดท�ำโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ร้านค้าโชห่วย ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
		 2.3 อบรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับบุคคล
ภายนอก
		 2.4 บริการสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
		 2.5 บัณฑิตแพทย์แผนไทยจิตอาสาดูแล
และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
(ผู้ป่วยติดเตียง) โดยร่วมมือกับอาสาสมัครจาก
ชมรมผู ้ สู ง อายุ ต� ำ บลบ้ า นดู ่ ต� ำ บลนางแล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
		 2.6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
การท่องเที่ยวไทยโดยชุมชน
		 2.7 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบบัญชี
กลุ่มผู้ผลิตกิจการสับปะรดนางแล
		 2.8 โครงการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพแก่
ประชาชน ณ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต�ำบลนางแล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
		 2.9 การตรวจสอบมาตรฐานคอนกรีตผสมเสร็จ
และตรวจสอบมาตรฐานวัสดุเหล็กเส้นโครงการ
ก่อสร้างฝายนาสาพร้อมระบบส่งน�้ำ โดยการ
ขยายผลโครงการหลวงอ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

CRRU

CRRU

1. จ�ำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. โครงการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า 		 3.4 การจัดการป่าชุมชนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างยัง่ ยืน
ต่อชุมชน

6. ส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วันเดือนปีที่จัด

สถานที่จัด

1. โครงการพัฒนาข้าราชการครู
วันที่ 17-18, 24-25 ธันวาคม มหาวิทยาลัย
		 และบุคลากรทางการศึกษา
2559, วันที่ 13-14, 20-21
ราชภัฏเชียงราย
		ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู พฤษภาคม 2560 และ		
		 ผู้อ�ำนวยการ และรองผู้อ�ำนวยการ
วันที่ 12-13, 19-20		
		 สถานศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
สิงหาคม 2560		
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ผู้รับบริการ

ข้าราชการครู สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 1-4,
สพป.พะเยา เขต 1-2,
สพป.น่าน เขต 1-2,
สพป.เชียงใหม่ เขต 3-5,
สพป.ล�ำพูน เขต 1,
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1-2,
สพป.ล�ำปาง เขต 2-4,
สพป.แพร่ เขต 1-2,
สพป.สิงห์บุรี, สพม.34,
สพม.35, สพม.36,
สพม.37, ส�ำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

อนุรักษ์ ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
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เป้าหมาย

เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกน�ำไปปฏิบัติ เพื่อด�ำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
เกิดความส�ำนึกรักท้องถิ่น และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

เป้าประสงค์

1. เป็นศูนย์อนุรักษ์และการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
		 รวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ท้องถิ่นล้านนาและชาติพันธุ์
2. เป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรม
3. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา

ผลการด�ำเนินงาน

		 1.1		 มี ก ารน� ำ องค์ ก าร โดยการสื่ อ สาร
ปรัชญาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ดังนี้
ปรัชญา : สืบสานวัฒนธรรมล้านนา เผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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1. ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

CRRU

CRRU

		 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็น
พันธกิจที่ส�ำคัญของมหาวิทยาลัย เพราะวัฒนธรรม
เป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา และหมายถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเรียนรู้ถ่ายทอดทางสังคม
และพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ เช่น วิถีชีวิต สัญลักษณ์
และความเชื่อ เป็นต้น มหาวิทยาลัยมีพันธกิจเพียง
3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ
การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ซึ่ ง ได้ บู ร ณาการ
ศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในสามพันธกิจนี้แล้ว
		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ออกแบบ
องค์ ก รให้ มี ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป็ น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และมีหน่วยงานที่จัดการศึกษา
คือ คณะ วิทยาลัย และส�ำนักวิชา รับผิดชอบ
ถ่ายทอด และเสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญาให้กับ
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต
ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยงาน
จัดการศึกษาในส่วนที่เป็นการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้
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		 บุคลากรสายวิชาการ คือ อาจารย์ เป็น
บุคคลที่สังกัดอยู่ในคณะ วิทยาลัย และส�ำนักวิชา
เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยทั้งสี่พันธกิจ คือ การสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งพันธกิจทั้งสี่นี้ ควรมีมุมมองเป็นองค์รวม คือ

3. การพัฒนานักศึกษาด้วยศิลปะและวัฒนธรรม
และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

		 คณะ วิ ท ยาลั ย และส� ำ นั ก วิ ช า จั ด ให้
มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมทางประเพณี
แตกต่างกันไป ในแต่ละหน่วยงาน มีกิจกรรม
ที่ตรงกัน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
			 3.1 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา จ�ำนวน
11 หน่วยงาน
			 3.2 กิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง จ�ำนวน
9 หน่วยงาน
			 3.3 กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง จ�ำนวน
8 หน่วยงาน
		 3.4 กิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ�ำนวน
8 หน่วยงาน

		 3.5 กิ จ กรรมรดน�้ ำ ด� ำ หั ว จ� ำ นวน 7
หน่วยงาน
		 3.6 กิ จ กรรมป๋ า เวณี ยี่ เ ป็ ง จ� ำ นวน 6
หน่วยงาน
		 3.7 กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ บูชาครูอาจารย์
และวันทาคณาจารย์ จ�ำนวน 6 หน่วยงาน
		 3.8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
		 3.9 กิจกรรมบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
		 3.10 กิ จ กรรมไหว้ ค รู แ พทย์ แ ผนไทย
กิจกรรมวันพ่อ การท�ำบุญหน่วยงาน

4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน TQF

		 เป็นกิจกรรมที่บูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ แต่ละหน่วยงาน
ด�ำเนินงานตามสาขาวิชาของตนเอง กิจกรรมส�ำคัญ
ได้แก่ การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม การปฐมนิเทศ
การปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ กิ จ กรรมกี ฬ า กิ จ กรรมค่ า ย
อาสาพัฒนา และการฝึกทักษะของสาขาวิชา

6. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางด้านวัฒนธรรม

		 6.1 การด�ำเนินงานโครงการหรือผลิตภัณฑ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม
		 6.2 ผลงานทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น เพื่อน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
		 6.3 ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น

7. วิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้าน
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา

		 7.1 ด�ำเนินงานโครงการวิจัยและสร้างสรรค์
ด้านท้องถิ่น
		 7.2 ปราชญ์ท้องถิ่น
		 7.3 ทุนวิจัยด้านวัฒนธรรม
			 1) การวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรม
			 2) การศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม
อันควรค่าแก่การอนุรักษ์

8. โครงการเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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		 8.1 การรวบรวมประเพณีและวัฒนธรรม

5. ส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ ล้านนาที่มีคุณค่าและมีแนวโน้มจะสูญหาย
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา และชาติพันธุ์ 		 8.2 การศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมอันควรค่า
		 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมไทย ท้องถิ่นล้านนา และชาติพันธ์ุ
(ยุบรวม 3 ช่องเข้าด้วยกัน)
		 5.2 เครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม
		 5.3 การแต่งกายสะท้อนความเป็นล้านนา
		 5.4 กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศาสนา เช่น กิจกรรม
บรรพชาภาคฤดูร้อน

แก่การอนุรักษ์
		 8.3 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
“มรดกล้านนา มรดกไทย”
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2. คณะ วิทยาลัย และส�ำนักวิชา

“ความเป็นวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือการมีวิถีชีวิต
ทางวิชาการ หรือการมีวัฒนธรรมวิชาการ” ซึ่ง
ก็คือ การมีจิตวิญญาณใฝ่รู้ สร้างสรรค์ แสวงหา
ปั ญ ญาความรอบรู ้ น� ำ ความรู ้ ม าประยุ ก ต์
การสร้ า งเสริ ม การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ให้ กั บ ผู ้ เ รี ย น
เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมให้บรรลุเป้าหมาย
ร่ ว มกั น นี่ คื อ สายตาของความเป็ น วิ ช าการ
ในมุมมองเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต หน่วยงาน
ทางวิชาการระดับคณะ วิทยาลัย และส�ำนักวิชา
จึงท�ำหน้าที่ทางวัฒนธรรมวิชาการหลายๆ ด้าน
ซึ่ ง ปรากฏผลให้ เ ห็ น แยกในแต่ ล ะพั น ธกิ จ
ตัวอย่าง เช่น
		 2.1 การบริ ห ารจั ด การ ได้ แ ก่ การมี
วัฒนธรรมการมองล่วงหน้าเชิงกลยุทธ์ การมี
วัฒนธรรมคุณภาพ การมีภาวะผู้น�ำร่วม การมี
วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น
		 2.2 การวิ จั ย ได้ แ ก่ การมี วั ฒ นธรรม
สงสัยใฝ่รู้ การใช้กระบวนการวิจัยที่เชื่อถือได้
และการมีจริยธรรมในการวิจัย เป็นต้น
		 2.3 การเรียนการสอน ได้แก่ วัฒนธรรม
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
เป็นต้น
		 2.4 การบริ ก ารวิ ช าการ ได้ แ ก่ การมี
วัฒนธรรมแห่งความเมตตาเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์
การร่วมเรียนรู้และท�ำงานเป็นทีมกับชุมชน

CRRU
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วิสัยทัศน์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น ชาติ และนานาชาติ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
คุณภาพบัณฑิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน
		 1.2 ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาท
หน้าที่ด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายในการด�ำเนินงาน
อนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ วิ จั ย สร้ า งสรรค์
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น สร้างจิตส�ำนึก
และการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของนักศึกษา
และบุ ค ลากร และเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ท าง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
		 1.3 ผลการด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีดังนี้
				 1) บริการผู้ใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูล
จ�ำนวน 670 คน
				 2) มี ผ ลงานวิ จั ย ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า น
ของครูภูมิปัญญา จ�ำนวน 5 คน
				 3) บริ ก ารผู ้ เ ข้ า ชมหอศิ ล ป์ และ
หอนิทรรศการ จ�ำนวน 1,351 คน
				 4) จัดการฝึกอบรมนักศึกษา 3 เรื่อง
จ�ำนวน 450 คน และฝึกอบรมนักเรียนในสังกัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 เรื่อง จ�ำนวน 200 คน
				 5) มีฐานข้อมูลสะสมในรูปของไฟล์
ดิจิทัล จ�ำนวน 7 ฐานข้อมูล
				 6) จัดกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
จ�ำนวน 6 กิจกรรม มีผู้เข้าชม จ�ำนวน 2,360 คน
				 7) มีผลงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์ จ�ำนวน
4 ชื่อเรื่อง คือ
					 7.1) นิเวศวิทยาพันธุ์ไม้ในมหาชาติ
ล้านนา เล่ม 1–2
					 7.2) คู่มือศึกษาพันธุ์ไม้มหาชาติ
ล้านนา
					 7.3) วัดในเทศบาลนครเชียงราย
32 วัด พิมพ์ครั้งที่ 1–2
					 7.4) 9 ราชบุ ษ บก : อลั ง การ
งานศิลปกรรมหนึ่งเดียวในล้านนา

			 2) ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2560
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ตามแนวพระราชด�ำริ
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1. ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการและ
		 กิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
2. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และ
		 แก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าประสงค์

แนวพระราชด�ำริได้รับการส่งเสริม สืบสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน
เทคนิคดุสิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวน
ชายแดนขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เพื่อ
ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน และสร้าง
ความสัมพันธ์ความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
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		 1.2 การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
			 1) ความเป็นมาของโครงการ
					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ได้รับพระราชานุญาตให้สนอง
พระราชด�ำริฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือที่ รล.0010/
9206 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 และได้รับ
พระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ด� ำ เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ฯ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย ตามค�ำสั่งที่ อพ.สธ.54/2555
			 2) ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2560
					ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเป็นเงิน 6,271,100 บาท โดยมีรายละเอียด
งบประมาณดังนี้
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 1,155,700 บาท
กรอบการใช้ประโยชน์
841,000 บาท
กรอบการสร้างจิตส�ำนึก 4,274,400 บาท
			 ผลการด� ำ เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปตามกรอบและ
กิจกรรมได้ ดังนี้

ANNUAL REPORT 2017 : CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

CRRU

		 1.1 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน
			 1) ความเป็นมาของโครงการ
					 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
ได้ จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก ประสานงานโครงการส่ ง เสริ ม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

CRRU

1. สร้างปณิธานในการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ในการสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

สถานที่ด�ำเนินการ
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เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

ระยะเวลาด�ำเนินการ

1. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ
ครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 25-27
		ครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวน พฤศจิกายน 2559
		 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้าน
ชายแดนที่ 32
		 การวัดผล ประเมินผลตาม
		 มาตรฐานการศึกษา
2. การเตรียมการรับเสด็จและรับเสด็จ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทคนิคดุสิต
2560
		 สยามบรมราชกุมารี			
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ครูในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 2-4 พฤษภาคม
		 แนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
สังกัดกองก�ำกับการต�ำรวจ
2560
		 ทางการเรียนด้วยการก�ำหนด ตระเวนชายแดนที่ 32
		 ยุทธศาสตร์ (การท�ำแผน 5 ปี)
		ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
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ผู้เข้าร่วมโครงการ

					
2.1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
						 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม และ
กิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม ดังแสดงในตาราง
กิจกรรม
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1.
2.
		
3.
		
4.
5.
6.
7.
8.
		
9.
		
		
10.

กิจกรรมที่ 1 ปกปักพันธุกรรมพืช
ส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าปกปัก
การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 2 การส�ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
การส�ำรวจผักพื้นบ้านและอาหารจากป่าชุ่มน�้ำบ้านบุญเรือง
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การส�ำรวจสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
การส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลชนิดพันธุ์ไก่พื้นเมืองในอ�ำเภอเชียงแสน
การส�ำรวจปลาท้องถิ่นในอ�ำเภอเชียงแสน
การส�ำรวจข้อมูลสาหร่ายเตากับวิถีคนล้านนา
การส�ำรวจความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชุมชนห้วยห้อม
ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
การส�ำรวจการกระจายพันธุ์ของไผ่ลัน (Phyllostachys sp.)
ในต�ำบลแม่เจดีย์ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน “ในสวนของกิ๋นบ้านเฮา”

หน่วยงานที่ด�ำเนินงาน

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

					
2.2) กรอบการใช้ประโยชน์
						 กรอบการใช้ ป ระโยชน์ ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมหลั ก 1 กิ จ กรรม และ
กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดังแสดงในตาราง
กิจกรรม

หน่วยงานที่ด�ำเนินงาน

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตคนล้านนา
การด�ำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์ส�ำหรับ
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาการเรียนการสอน GIS (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
กับการท�ำฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การจัดพิมพ์หนังสือปลาพื้นเมืองเชียงแสน พื้นที่ต�ำบลเวียง
อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จัดพิมพ์หนังสือสาหร่ายกับวิถีชีวิตคนล้านนา
จัดพิมพ์หนังสือสวนของกิ๋นบ้านเฮาสู่อาหารพื้นเมือง
จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการศึกษาพันธุ์ไม้ในมหาชาติล้านนา
จัดพิมพ์หนังสือพรรณไม้หอมในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย
การวาดภาพพืช สัตว์และวิถีชีวิต
การพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตเส้นใยธรรมชาติ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส�ำรวจฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
การอบรม การติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย
การอบรมวาดภาพและศิลปะจากป่า
การจัดอบรมค่ายแกนน�ำนักศึกษาสื่อความหมายทางธรรมชาติ
การอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อน�ำไปสู่การสร้างงานอิสระ
การอบรมวิชาชีพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมและเส้นใยธรรมชาติ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พื้นที่อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การสร้างงานอิสระ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การสร้างงานอิสระ
ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การสร้างงานอิสระ
ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
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1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
		
20.
21.
		
		
		
22.
		

หน่วยงานที่ด�ำเนินงาน

CRRU

CRRU

		 กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
1. การสกัดและวิเคราะห์น�้ำมันจากเมล็ดมะพร้าวนกกก
คณะครุศาสตร์
2. การศึกษาผลของสารควบคุมการเจิญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยง
คณะครุศาสตร์
		 เนื้อเยื่อต้นข้าวปั้นพระฤาษี
3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 เจลของเพคตินจากผลข้าวปั้นพระฤาษี
4. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ
คณะครุศาสตร์
		 ของข้าวพื้นเมืองและหญ้าเปี่ย
ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การสร้างงานอิสระ
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
6. การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าข้าวพื้นเมืองเชียงแสน
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
			
2. ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติสู่การ
				 สร้างงานอิสระ
7. การพัฒนาต�ำรับอาหารพื้นเมืองสู่สากล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

					
2.3) กรอบการสร้างจิตส�ำนึก
						 กรอบการสร้างจิตส�ำนึก ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม และ
กิจกรรมย่อย 28 กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานที่ด�ำเนินงาน

กิจกรรม

23.
24.
25.
26.
27.
28.
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การจัดนิทรรศการภาพวาดนก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การเปิดสวนของกิ๋นบ้านเฮา
การจัดท�ำแผนผังต้นแบบนิเวศวิทยาพรรณไม้ในมหาชาติล้านนา
การตรวจสอบคุณภาพน�้ำหนองบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การพัฒนาคู่มือส�ำรวจไบรโอไฟต์
การพัฒนาภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋นธรรมชาติ ลุ่มแม่น�้ำลาว
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

แบบเชียงราย ตั้งเด่นเป็นสง่า มองไปทางหนองบัวใหญ่
จะเห็น “อุทยานดอกไม้” ที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว
เป็นขั้นหลั่นลงไปตามเนินจนชิดขอบหนอง ซึ่ง
มีบรรยากาศที่งดงาม ท�ำให้มีประชาชนมาเที่ยวชม
จ�ำนวนมาก
			 จุ ด เด่ น อี ก สวนหนึ่ ง ของสวนสมเด็ จ
พระศรีนครินทร์เชียงราย คือ “ถนนดอกไม้”
ที่ ย าวหลายร้ อ ยเมตรเป็ น แกนเชื่ อ มระหว่ า ง
หนองบั ว ใหญ่ แ ละหนองบั ว น้ อ ย มี ส วนปาล์ ม
สวนไผ่ สวนสั ก และสวนรุ ก ขชาติ เ ป็ น
ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ภายในสวน มี วิ ท ยาลั ย
การแพทย์ พื้ น บ้ า นและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก และมีสวนรวบรวมพันธุ์
สมุนไพร พืชผักพื้นบ้านเพื่อการศึกษาเรียนรู้

ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และสถานศึ ก ษาต่ า งๆ
ในจั ง หวั ด เชี ย งราย และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งแล้ ว
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยั ง เข้ า ไปช่ ว ยเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต
ในสถานพิ นิ จ และคุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
จังหวัดเชียงราย เรือนจ�ำกลางจังหวัดเชียงราย
และระดั บ ชุ ม ชนอี ก หลายชุ ม ชน เนื่ อ งจาก
เล็ ง เห็ น ว่ า เป็ น ก� ำ แพงกั้ น ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
เพื่ อ ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และ
ยังสามารถตอบโจทย์สังคมได้ว่าการด�ำเนินงาน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ส่งผลต่อเยาวชน 4 ด้าน
ด้วยกัน คือ (1) ด้านตนเอง (2) ด้านครอบครัว
(3) ด้ า นองค์ ก ร (4) ด้ า นสั ง คมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
การสร้ า งกระบวนการศึ ก ษา เรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น
การรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน
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			 2) ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2560
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีที่จัด

1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2559
2. การอบรมให้ค�ำปรึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน”
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559
		พัฒนาศักยภาพแกนน�ำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน CRRU
3. การอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา CRRU.CUP วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
4. การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ ทูบีนัมเบอร์วัน วันที่ 24-26 พฤศจิกายน
		 ต่อต้านยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE
2559
		 CRRU.CAMP 8)
5. การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE CRRU.CUP วันที่ 20-27 พฤศจิกายน
		 และกองเชียร์ต่อต้านยาเสพติด
2559
6. การอบรมพัฒนาเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ วันที่ 8-10 ธันวาคม 2559
				
				
				
7. การจัดอบรมองค์ความรู้ ทูบีนัมเบอร์วัน
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2559
8. การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560
		 ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ประจ�ำปี 2560

สถานที่ด�ำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลสวนปรุง
จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงแรมณัฏฐิพล รีสอร์ท
อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท
เชียงราย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

			 2) ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
			 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้
ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มภู มิ ทั ศ น์
ในสวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ เ ชี ย งราย ให้
มีความสวยงาม ได้แก่
			 • ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
			 • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
			• ปรับปรุงระบบน�้ำ ป้ายชื่อ ป้ายแนะน�ำ
และปรับภูมิทัศน์

		 2.1 การด�ำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
			 1) ความเป็นมาของโครงการ
					ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งราย เริ่ ม ต้ น ด� ำ เนิ น งานโครงการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี
และมีประโยชน์ในการน�ำพาเยาวชนให้ห่างไกล
จากยาเสพติด ที่ส�ำคัญยิ่ง คือ การได้ท�ำงานภายใต้
องค์ประธานที่ทรงมีความห่วงใยต่อเยาวชนและ
ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง มีแกนน�ำนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นผู้ด�ำเนินงาน
และด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
					ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มีการด�ำเนินงานที่เป็นระบบ
และเห็ น เป็ น รู ป ธรรมตลอดระยะเวลา 15 ปี
ของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ผ่านมานั้น
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้ด�ำเนินงานโดยมุ่งเน้นรณรงค์สร้างกระแสห่างไกล

CRRU

CRRU

		 1.3 การด�ำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงราย
			 1) ความเป็นมาของโครงการ
				สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
คื อ สวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี 80 พรรษา
ล� ำ ดั บ ที่ 7 ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลบ้ า นดู ่ อ� ำ เภอเมื อ ง
จั ง หวั ด เชี ย งราย ห่ า งจากตั ว เมื อ งเชี ย งราย
ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จเป็นประธานเปิดสวน เมื่อวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2531 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น
ประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่ ป ระดิ ษ ฐานในสวน เมื่ อ วั น ที่
9 ธันวาคม พ.ศ. 2543
			 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงราย
ในการรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชี ย งราย บนเนื้ อ ที่ ก ว่ า 625 ไร่ เ ศษ โดย
มีต้นไม้ประจ�ำสวน คือ ต้นสุพรรณิการ์ หรือ
ฝ้ายค�ำ พื้นที่สวนล้อมรอบด้วยพื้นน�้ำ และพื้นดินที่
เป็นทุ่งนา หมู่บ้าน ป่าสงวน รวมทั้งพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในบริเวณสวน
มองเห็ น ภู เ ขาล้ อ มรอบและพื้ น ที่ ร าบสวยงาม
รวมถึ ง มี ห นองน�้ ำ ใหญ่ เ รี ย กว่ า หนองบั ว ใหญ่
และหนองเล็กเรียกว่า หนองบัวน้อย ตามแนวแกน
ของสวนจะมีพลับพลาที่ประทับเป็นสถาปัตยกรรม

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

2. ปรั บ กระบวนการท� ำ งานกั บ ท้ อ งถิ่ น ในการ ยาเสพติด และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย
แก้ ไขปัญหา โดยใช้แนวทางตามแนวพระราชด�ำริ ของยาเสพติ ด ในรู ป แบบของเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น
มาเป็นฐานในการพัฒนา และป้องกันยาเสพติด และพี่ช่วยน้อง นอกเหนือจากการด�ำเนินงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีที่จัด

9. การประกวด TO BE NUMBER ONE CRRU. วันที่
		 Model (เก่ง ดี มีคุณภาพ)
10. มหกรรมการประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชน
วันที่
		 ต่อต้านยาเสพติด ต�ำบลบ้านดู่ 19 หมู่บ้าน		
				
11. การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
วันที่
		 ทูบีนัมเบอร์วัน รอบลงพื้นที่ ประจ�ำปี 2560
12. การขยายเครือข่ายโครงการรณรงค์
วันที่
		 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
13. การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
วันที่
		 ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2560		
				
				
14. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วันที่
		 มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน		

15 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ด�ำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17-18 มีนาคม 2560

โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์
พัฒนาคาร) ต�ำบลบ้านดู่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
14-15 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26-28 มิถุนายน 2560 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

11-18 กรกฎาคม 2560 1. จังหวัดนนทบุรี
2. กรุงเทพมหานคร
3. จังหวัดราชบุรี
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14-17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
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3. การบู ร ณาการการด� ำ เนิ น งานตามแนว 		 3.2 การน� ำ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
พระราชด� ำ ริ สู ่ ก ารเรี ย นการสอนและการฝึ ก ลงฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
รวมถึ ง การเตรี ย มการ และรั บ เสด็ จ สมเด็ จ
ประสบการณ์วิชาชีพ
		 3.1 จัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้
และพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบามสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้แก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจ
ในอุดมการณ์การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
		 3.3 การน�ำนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
เข้ า ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรแกนน� ำ ในการให้ ค วามรู ้
และส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับเยาวชนและประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล
เป้าหมาย

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

89

เป้าประสงค์

1. ใช้ระบบธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2. มีรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมในอนาคต
3. มีวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมที่เป็นสากล

ผลการด�ำเนินงาน

1. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การตาม
หลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ
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CRRU

		 1.1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
				คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีการส�ำรวจ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย จากบุคลากร

ของมหาวิ ท ยาลั ย จ� ำ นวน 533 คน โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล จ�ำนวน 12 ข้อ พบว่า
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความเห็นต่อคุณภาพ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่
ในระดั บ ดี (ค่ า เฉลี่ ย 3.87, ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.68)

		 1.2 การพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรเชิงรุก
				มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะหน่วยประชาสัมพันธ์
เป็นส�ำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขึ้น
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2560 เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร และ
การสร้ า งสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โดยมีภารกิจที่ส�ำคัญ คือ การส่งเสริมและรักษา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในแต่ละปีได้จดั ท�ำ
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายใน และภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น การผลิ ต งานสื่ อ โสตทั ศ น์
วิ ท ยุ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ เว็ บ ไซต์ ตลอดจน
งานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธ์
องค์กร
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2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

4. การพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ

		 4.1 ปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณ
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยยึดเกณฑ์เดียวกันไม่อิง
กับจ�ำนวนนักศึกษามากหรือน้อย
		 4.2 ปรับระบบการจัดสรรโดยมีการก�ำหนด
จุ ด เน้ น การพั ฒ นาที่ ส� ำ คั ญ ในแต่ ล ะปี เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยฯ มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
		 4.3 จัดสรรงบประมาณโดยใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ และแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน เป็นแนวทางหลักในการพิจารณา
		 4.4 สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน
และบริหารงบประมาณ (Strategic Planning
and Assurance System) โดยเชื่ อ มโยงกั บ
ระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้การประเมินผล
โครงการและกิจกรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
		 4.5 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการเงิ น และ
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบสวัสดิการ งบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่
และสิทธิประโยชน์
พิ จ ารณาความเหมาะสมของโครงการและ
		 3.1 การจัดท�ำประกันสุขภาพกลุ่มเพื่อเพิ่ม งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ข อง
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและประกันชีวิต หน่วยงานต่างๆ ก่อนน�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ให้กับบุคลากร
ราชภัฏเชียงรายให้การอนุมัติ
		 3.2 การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบุคลากร 		 4.6 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
		 3.3 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจ� ำ ปี เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดรู ป แบบ และ
โดยจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ แนวทางการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี และท� ำ หน้ า ที่
		 3.4 การพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแต่งตั้งบุคลากรให้มีมาตรฐานสากล โดย ประจ� ำ ปี ทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ
ได้ มี ก ารทดสอบความรู ้ ค วามสามารถทั่ ว ไป หน่วยงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาส และสิ้นสุดปีงบประมาณ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต�ำแหน่ง และ 		 4.7 ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล
ภาคความเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดให้ทุกหน่วยงาน
		 3.5 การพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผล จัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมเป็นรายไตรมาสที่ระบุ
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร โดยได้ ป รั บ ปรุ ง วันเวลาและสถานที่ในการด�ำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความชัดเจน มีการก�ำกับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
และเหมาะสมมากขึ้ น รวมทั้ ง ปรั บ วงรอบ ทุ ก ไตรมาส เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหม่
พั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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		 มหาวิทยาลัยได้พัฒนางานด้านกายภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแล บ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
			 2.1 การพัฒนาภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์
โดยเน้นในเรื่อง Clean and Green โดยเพิ่ม
ดอกไม้ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย
			 2.2 รณรงค์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนขับรถจักรยานยนต์
เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
			 2.3 เพิ่มพื้นที่ลานจอดรถให้กับนักศึกษา
			 2.4 เพิ่มสัญญาณไฟจราจรตามทางแยก
			 2.5 เพิ่มจ�ำนวนยามรักษาความปลอดภัย
			 2.6 เพิ่มจ�ำนวนกล้องวงจรปิดท�ำให้สถิติ
รถจักรยานยนต์หายลดลงจากเดิม
			 2.7 ซ่อมแซมหลังคาที่มีปัญหาการรั่วซึม
			 2.8 ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 2.9 ง า น ก ่ อ ส ร ้ า ง อ า ค า ร ส ถ า น ที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

				 1) อาคารสถานพยาบาล อาคาร
แพทย์แผนไทย
				 2) อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
				 3) อาคารโรงผลิตน�้ำดื่มราชภัฏเชียงราย
				 4) อาคารเรียนส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
				 5) อาคารปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะวิ ช าชี พ
คหกรรมศาสตร์
				 6) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์
			2.10 พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
โดยการปลูกดอกไม้เพิ่มเติม เปลี่ยนระบบรดน�้ำ
ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า ซ่ อ มแซมสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ที่ช�ำรุดเสียหาย และจัดท�ำห้องน�้ำใหม่ เนื่องจาก
ปั จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ไปท� ำ กิ จ กรรมและ
มีผู้เข้าเยี่ยมชมจ�ำนวนมาก
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		 1.3 การมีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กร และ
ผู้บริหารทุกระดับ
				 มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบ
และประเมินองค์กรจากหน่วยงานภายนอก เช่น
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก การด� ำ เนิ น งานตามค� ำ รั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร.
การด� ำ เนิ น งานตามระบบการควบคุ ม ภายใน
และการประเมิ น จากคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 และ
มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ที่ ก� ำ หนดให้ ท� ำ หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะ ผลงานของอธิการบดี
คณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประโยชน์
ในการก�ำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
		 1.4 การมอบอ�ำนาจในการบริหารงานให้กับ
ผู้บริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้
			 1) มอบอ�ำนาจให้คณบดี ผู้อ�ำนวยการ
ในการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ โดยมอบ
อ� ำ นาจในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด กิ จ กรรม
ที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ�ำปีของหน่วยงาน
การอนุมัติ สั่งการและด�ำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

จากเงินงบประมาณ และเงินรายได้ทุกประเภท
ลงนามในเอกสารการสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง สั่ ง เช่ า
สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า ภายใน
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
			 2) มอบหมายงานเป็ น การเฉพาะ
ให้กับหน่วยงานในเรื่อง ดังนี้
				 2.1) การลงนามหนั ง สื อ ออกใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
				 2.2) การอนุมัติและลงนามในค�ำสั่ง
แต่งตั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
				 2.3) งานบริหารงานบุคคล มอบหมาย
งานเป็นการเฉพาะในเรื่อง ดังนี้
						 - การอนุญาตการลาป่วย ลากิจ
และลาพักผ่อนของบุคลากรในสังกัด
						 - ด� ำ เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ร าชการของ
บุคลากรในสังกัด
						 - การเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ
เรื่องต่างๆ

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ และเพื่อท�ำการเชื่อมเอกสารไปสู่ระบบ CHE QA
Online System ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การบริหาร
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การอุดมศึกษา
			 5.6 ระบบการประเมินคุณภาพการสอน
เป็นระบบที่ให้นักศึกษาเข้าไปประเมินคุณภาพ
การสอนของผู้สอนตามหมู่เรียน หรือวิชาเรียน
โดยที่ คณะ วิทยาลัย ส�ำนักวิชา หรือแม้แต่
มหาวิทยาลัยจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการ
ประเมินผู้สอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบปีของอาจารย์ผู้สอน
			 5.7 ระบบ E-Budgeting : Planning
and Control ระบบการวางแผนและควบคุมงบประมาณ
โดยการวางแผนควบคู่กับการติดตามประเมินผล
การใช้ จ ่ า ยงบประมาณของหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยสามารถจ�ำแนกการเบิกจ่าย
ตามแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี

6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด�ำเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ เ กณฑ์ แ ละตั ว บ่ ง ชี้
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
อุ ด มศึ ก ษาของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ได้
ด� ำ เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในระดั บ สถาบั น ระหว่ า งวั น ที่ 26-27
พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการที่เป็น
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภายนอก
มหาวิทยาลัย ผลการตรวจประเมินโดยผลการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา
2559 ระดับสถาบัน อยู่ในระดับ ดี (4.15)

รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
ได้ ด� ำ เนิ น การวางแผนบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มตั้งแต่
การแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง การระบุ
ปัญหาหรือความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย ง การก� ำ หนดกิ จ กรรม
ควบคุมความเสี่ยง การสื่อสารและการติดตามประเมินผล
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CRRU

		 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน�ำวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารน� ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานต่างๆ ดังนี้
			 5.1 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร
เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เช่น ทะเบียนประวัติ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การลงเวลา
เป็ น ต้ น และแสดงรายงานหรื อ สถิ ติ ที่ ส� ำ คั ญ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดย
ให้ข้อมูลผ่านระบบ Internet
			 5.2 ระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา
(ORASIS : Management Informaion System)
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกอบไปด้วยระดับการเข้าถึง
ข้ อ มู ล อยู ่ ทั้ ง หมด 5 ระดั บ ดั ง นี้ (1) ข้ อ มู ล
สารสนเทศส�ำหรับผู้บริหาร (2) ข้อมูลสารสนเทศ
ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอน (3) ข้อมูลสารสนเทศ
ส�ำหรับนักศึกษา (4) ข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ (5) ข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับบุคคล
ทั่วไป
			 5.3 ระบบบัญชี การรวบรวมข้อมูลเอกสาร
ทางการเงินต่างๆ ที่เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี
สมุ ด บั ญ ชี และวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการบั น ทึ ก บั ญ ชี
การจัดท�ำรายงานทางการเงินเสนอต่อบุคคลภายใน
และภายนอก เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ้ บ ริ ห ารได้ ข ้ อ มู ล
ประกอบการบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
			 5.4 ระบบ CRRU NJOYS ระบบ
สารสนเทศส� ำ หรั บ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย ซึ่งใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
บุ ค คล และสามารถประชาสั ม พั น ธ์ ข ่ า วสาร
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย และ
ที่ส�ำคัญบุคลากรสามารถดูข้อมูลของตนเองได้
เช่น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา เงินเดือน
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นต้น
			 5.5 ระบบงานประกันคุณภาพ ใช้เก็บข้อมูล
เอกสารหลักฐานในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละรอบปีการศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

ชื่อหลักสูตร

1. หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 103 หลักสูตร
แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี 77 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร จ�ำแนกได้ดังนี้

คณะครุศาสตร์
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ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)
ปี)

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

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

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

ค.ม.
ค.ม.
ค.ม.

การบริหารการศึกษา
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

ค.ด.
ค.ด.
ปร.ด.

การนิเทศศึกษา
การบริหารการศึกษา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม

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

คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
ชีววิทยาประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วท.ม.

การสอนวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

		 ระดับปริญญาตรี
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
				
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
		 นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
		 นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
		 นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
				
		 นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
		 ระดับปริญญาโท
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
		 ระดับปริญญาเอก
		 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นศ.ด.

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
การบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
การบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ดิจิทัลมัลติมีเดีย
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์)
นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
นิเทศศาสตร์
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ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

CRRU

CRRU

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

สาขาวิชา

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

ชื่อหลักสูตร

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร

		
		
		
		
		
		
		
		
		

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

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

สาขาวิชา

เทคโนโลยีก่อสร้าง
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
สถาปัตยกรรม
นวัตกรรมการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร

		
		
		
		
		
		

ระดับปริญญาตรี
แพทย์แผนไทยบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
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ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

ภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ภาษาเกาหลี
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ (อังกฤษเฉพาะกิจ)
ภาษาอังกฤษศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

การแพทย์แผนไทย

พท.ม.

การแพทย์แผนไทย

พท.ด.

การแพทย์แผนไทย

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

		 ระดับปริญญาตรี
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 ระดับปริญญาโท
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
		 ระดับปริญญาเอก
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
				

สาขาวิชา

นักบินพาณิชย์ตรี (นานาชาติ)
การจราจรทางอากาศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
การจัดการท่าอากาศยาน
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การจัดการโครงการ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม (นานาชาติ)
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การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ

พท.บ.

CRRU

CRRU

		 ระดับปริญญาตรี
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
				
		 ระดับปริญญาโท
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.

สาขาวิชา

สาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
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ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

		 ระดับปริญญาตรี
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
				
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 ระดับปริญญาโท
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
				
		 ระดับปริญญาเอก
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
				

สาขาวิชา

การพัฒนาสังคม
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
ดนตรี
ดนตรี (ดนตรีสากล)
ทัศนศิลป์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นวัตกรรมสังคม
การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาสังคม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สหวิทยาการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สหวิทยาการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

		 ระดับปริญญาตรี
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
				
		 ระดับปริญญาโท
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
กราฟฟิคดีไซน์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อหลักสูตร

		
		
		
		

ระดับปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

ส.บ.
วท.บ.
วท.บ.

การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ส�ำนักวิชาบัญชี
ชื่อหลักสูตร

บช.บ.
บธ.บ.

บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

บช.ม.

การบัญชี
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ระดับปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต

CRRU

CRRU

		
		
		
		
		

สาขาวิชา

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร

		
		
		
		
		
		

ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

2. นักศึกษา
สาขาวิชา

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

การจัดการโรงแรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
การบริหารโรงแรม

ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
ชื่อหลักสูตร
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ระดับปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

รป.บ.
รป.บ.
รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์

ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร

		 ระดับปริญญาตรี
		 นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

น.บ.

นิติศาสตร์

		 • นักศึกษาใหม่

				 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น
5,467 คน โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
หน่วยงาน

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
		 และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
		 และการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
9. ส�ำนักวิชาบัญชี
10. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
11. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
			
รวม

(1) ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (3) ปริญญาโท

(4) ปริญญาเอก

รวม

854
169
80
9
101				

1,092
101

951
17		
273				
772
27		
121			
2

968
273
799
123

8				
422		
8
5
417				
222				
226		
4		

8
435
417
222
230

154				
440		
8		
197				
5,158
169
124
16

154
448
197
5,467
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ที่มา : (1) ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สิงหาคม 2559)
(2)-(4) บัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาคม 2559)
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CRRU

		 • นักศึกษาทั้งหมด

		 • นักศึกษาชาวต่างชาติ

				 ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาทั้งหมด จ�ำนวนทั้งสิ้น
20,137 คน โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
หน่วยงาน

104

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
		 และการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
9. ส�ำนักวิชาบัญชี
10. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
11. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
รวม
			

(1) ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (3) ปริญญาโท

(4) ปริญญาเอก

				ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมดจ�ำนวนทั้งสิ้น
432 คน โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
รวม

3,935
291
236
67
563		
4		
3,294		
69
1
951				
2,516		
68		
404		
20
6

4,529
567
3,364
951
2,584
430

100		
3
4
1,595		
24
27
1,198		
16		
753				
844		
20		

107
1,646
1,214
753
864

416				
2,094		
53		
565				
19,228
291
513
105

416
2,147
565
20,137

หน่วยงาน

ระดับการศึกษา
(1) ประกาศนียบัตร (2) ปริญญาตรี (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (4) ปริญญาโท (5) ปริญญาเอก

1. คณะครุศาสตร์			
1
2
2
2. คณะวิทยาการจัดการ		
8		
6		
3. คณะมนุษยศาสตร์
303
73		
13		
4. วิทยาลัยนานาชาติ		
11				
5. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์		
1				
6. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว		
11				
7. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ				
1		
รวม
			
303
104
1
22
2

รวม

5
14
389
11
1
11
1
432

ที่มา : (1)–(5) กองวิเทศสัมพันธ์ (สิงหาคม 2559)
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ที่มา : (1) ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สิงหาคม 2559)
(2)-(4) บัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาคม 2559)
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3. ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

4. ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต

		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
3,288 คน โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
หน่วยงาน
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1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
		 และการแพทย์ทางเลือก
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
9. ส�ำนักวิชาบัญชี
10. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
11. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
รวม
			

(1) ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (3) ปริญญาโท

(4) ปริญญาเอก

รวม

753
76
142
13
119		
1		
391		
15		
88				
303		
26		
95		
12		

984
120
406
88
329
107

15		
2		
297		
5
7
138				
76				
106		
2		

17
309
138
76
108

62		
1		
458		
7		
78				
2,979
76
213
20

63
465
78
3,288

ที่มา : (1) ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2559)
(2)-(4) บัณฑิตวิทยาลัย (สิงหาคม 2559)

		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด�ำเนินการส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิตจากผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 3,417 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามภาวะ
การมีงานท�ำของบัณฑิต จ�ำนวน 3,278 คน มีจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษามีงานท�ำหลังส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวน 2,483 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 โดยมีผลส�ำรวจ จ�ำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
		 และการแพทย์ทางเลือก
7. ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์
8. ส�ำนักวิชาบัญชี
9. วิทยาลัยนานาชาติ
10. ส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
11. ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
		 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13. ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
14. ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
รวม
			

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ที่ตอบแบบสอบถาม (คน)

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ที่มีงานท�ำหลังส�ำเร็จการศึกษา (คน)

ร้อยละ

1,075
138
456
88
214
117

859
107
437
66
200
91

79.91
77.54
95.83
75.00
93.46
77.78

259
323
6
28
57

149
245
6
18
38

57.53
75.85
100.00
64.29
66.67

43
410
64
3,278

43
185
39
2,483

100.00
45.12
60.94
75.75
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ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา (กันยายน 2559)
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5. บุคลากร

6. งบประมาณ

		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบุคลากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน
ประกอบด้วยบุคลากร สายวิชาการ 503 คน สายบริหาร 13 คน และสายสนับสนุนวิชาการ
591 คน โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
			 • จ�ำนวนบุคลากร จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร

สายงาน
ผู้บริหาร
สนับสนุนวิชาการ

วิชาการ

1. ข้าราชการพลเรือน
78
4
2. พนักงานราชการ			
3. ลูกจ้างประจ�ำ			
4. พนักงานมหาวิทยาลัย
425
9
รวม
			
503
13

6
24
24
537
591

		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย จ�ำนวนทั้งสิ้น 888,942,500 บาท จ�ำแนกได้ดังนี้
			 • จ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

รวม

ร้อยละ

88
24
24
971
1,107

7.95
2.17
2.17
87.71
100.00

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล (กันยายน 2559)

ต�ำแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

658,664,500
230,278,000
888,942,500

74.10
25.90
100.00

ที่มา : กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2559)

		 • จ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามงบรายจ่าย

		 • จ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
108

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
			
รวม

จ�ำนวนเงิน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ รวม ร้อยละ

1. ศาสตราจารย์		
2. รองศาสตราจารย์		
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
4. อาจารย์
37
รวม
			
38

1
5
35
297
38

1
9
33
83
126

2
14
69
418
503

1
1

0.40
2.78
13.72
83.10
100.00

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล (กันยายน 2559)

			
1. งบบุคลากร
2. งบด�ำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวม
			

รวม

ประเภทงบประมาณ

งบรายจ่าย

แผ่นดิน

รายได้

จ�ำนวน

ร้อยละ

57,810,000
57,434,600
206,578,000
273,535,100
63,306,800
658,664,500

38,549,200
165,827,100
11,574,300
1,174,000
13,153,400
230,278,000

96,359,200
223,261,700
218,152,300
274,709,100
76,460,200
888,942,500

10.84
25.12
24.54
30.90
8.60
100.00
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ที่มา : กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2559)

		 • จ�ำนวนบุคลากรชาวต่างชาติ จ�ำแนกตามสายงาน

รายงานประจำ�ปี 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล (กันยายน 2559)

7
3
10

10
2
1		
11
2

รวม

19
4
23

ร้อยละ

82.61
17.39
100.00
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1. สายวิชาการ
2. สายสนับสนุนวิชาการ
รวม
			

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

CRRU

สายงาน

		 • จ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

กลุ่มหน่วยงาน

จ�ำนวนเงิน

1. จัดการศึกษา
347,835,500
2. สนับสนุนการจัดการศึกษา 302,395,200
3. โครงการพิเศษ
8,433,800
			
658,664,500
รวม

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

รวม

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

52.81
72,775,100 31.60 420,610,600 47.32
45.91 154,943,300 67.29 457,338,500 51.44
1.28
2,559,600
1.11 10,993,400 1.24
100.00 230,278,000 100.00 888,942,500 100.00

ที่มา : กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2559)

		 • จ�ำนวนงบประมาณ จ�ำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
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แผ่นดิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

1,287,700

0.20

1,998,600

0.87

3,286,300

0.37

13,205,800

2.00

26,400

0.01

13,232,200

1.49

101,289,200

15.38

63,831,700

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

76.62 149,380,800 64.87 654,037,500 73.58

658,664,500

100.00

230,278,000 100.00

27.72 165,120,900 18.57

888,942,500 100.00
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ที่มา : กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2559)

1.49

7,968,100

3.46

17,797,500

2.00

งบกองทุนส�ำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ

		 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีงบกองทุนส�ำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จ�ำนวน
5 กองทุน งบประมาณรวม 194,301,351.22 บาท ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ ดังนี้

2.70

5,409,300

2.35

23,198,100

2.61
ประเภทกองทุน

1.61

1,663,100

0.72

12,270,000

1.38

1. กองทุนส�ำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
2. กองทุนพัฒนาบุคลากร
3. กองทุนสวัสดิการบุคลากร
4. กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย
5. กองทุนพัฒนานักศึกษา
รวม
			
ที่มา : กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2559)

จ�ำนวน

92,098,464.31
36,145,498.50
28,879,660.65
18,160,864.16
19,016,863.60
194,301,351.22

ร้อยละ

47.40
18.60
14.86
9.35
9.79
100.00
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ยกระดับคุณภาพการศึกษา 504,656,700
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา
และเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการแข่งขัน
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
9,829,400
ตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมาตรฐาน
อุดมศึกษา
เร่งรัดการพัฒนาผลผลิต
17,788,800
และคุณภาพงานวิจัย
เพื่อยกระดับการพัฒนา
ท้องถิ่น และอนุภูมิภาค
ลุ่มน�้ำโขง
สร้างนวัตกรรมการ
10,606,900
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ที่สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของ
ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

ร้อยละ

CRRU

CRRU

1.
		
		
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		
		
		
4.
		
		
		
		

ประเภทงบประมาณ
รายได้

5. อนุรักษ์ ท�ำนุบ�ำรุง
		 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
		 ความเป็นเอกลักษณ์
		 ล้านนากลุ่มชาติพันธุ์
		 และสร้างมูลค่าเพิ่ม
		 ทางวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
		 ตามแนวพระราชด�ำริ
		 เพื่อความเข้มแข็ง
		 ของชุมชน
7. พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่ม
		 ประสิทธิภาพการบริหาร
		 จัดการองค์กร สู่ความ
		 เป็นสากล
รวม
			

จ�ำนวนเงิน

รวม

แผ่นดิน
จ�ำนวนเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเภทงบประมาณ
รายได้

แผ่นดิน

ประเภทงบประมาณ
รายได้
จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ

พื้นที่ อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพื้นที่ ณ Main Campus จ�ำนวน 940 ไร่ 93 ตารางวา
พื้ น ที่ ณ อ� ำ เภอเชี ย งแสน จ� ำ นวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และยั ง รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จ�ำนวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จ�ำนวน
1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ดังนี้
ชื่ออาคาร
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1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		
12.
13.

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

1,434
2,267
592
1,313

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

1 ชั้น
3 ชั้น
1 ชั้น
2 ชั้น

2518
2519
2519
2519

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

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

3 ชั้น
3 ชั้น
2 ชั้น
2 ชั้น
2 ชั้น
1 ชั้น
4 ชั้น

2520
2520
2522
2524
2524
2525
2532

5,760

อาคาร 4 ชั้น

2537

132
6,208
1,110
1,636

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

1 ชั้น
8 ชั้น
2 ชั้น
1 ชั้น

2538
2539
2540
2540

550
862
640
800
108
672
1,300
10,100
5,085

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร

2542
2543
2544
2544
2544
2544
2545
2545
2545

กลุ่มอาคาร

2545

975

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารโยธา)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคารศิลปะอุตสาหกรรม)
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
อาคารหอดูดาว
อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
อาคารยุพราชวิทยมงคล
อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน
อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อาคารราชภัฏพัฒนา
อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย
อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์
(คณะมนุษยศาสตร์)
อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคารการแพทย์แผนจีน
อาคารการศึกษาพิเศษ
อาคารส�ำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคารส�ำนักวิชาบัญชี
อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก
อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์
อาคารสถาปัตยกรรม
อาคารส�ำนักงาน จ�ำนวน 23 หลัง
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
อาคารสาธารณูปโภค ประปา น�้ำดื่ม
อาคาร Visitor Center
อาคารส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารศิลปวัฒนธรรม
อาคารส�ำนักวิทยบริการ
อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม
อาคารส�ำนักงานกิจการนักศึกษา
อาคารฝ่ายยานพาหนะ
อาคารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
อาคารศูนย์สุขภาพ

820
820

ลักษณะของอาคาร

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กลุ่มอาคาร
กลุ่มอาคาร

2545
2545

600
950
352
12,887
989
896
2,051
692
658
1,431.60

อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น
กลุ่มอาคาร
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น

2546
2548
2549
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2552

1,431.60

อาคาร 2 ชั้น

2552
113

540
354
525
1,028.12
1,028.12
428

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

2554
2554
2554
2555
2555
2555

16,556
844

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น

2558
2558

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

2517
2519
2521
2523
2527
2535
2540
2541
2543
2543
2543

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

2 ชั้น
1 ชั้น
2 ชั้น
2 ชั้น
1 ชั้น
4 ชั้น
1 ชั้น
1 ชั้น
1 ชั้น
1 ชั้น
2 ชั้น
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อาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้าน (ส่งเสริมสุขภาพพื้นบ้าน)
อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปี)
อาคารโรงพยาบาลสัตว์
อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2)
อาคารนาฏศิลป์
อาคารศูนย์ภาษา
อาคารเรียนรวม 2
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อาคารสปาล้านนา
อาคารแพทย์พื้นบ้าน
อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาคารส�ำนักงานคณบดี)
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 5 ชั้น)

ลักษณะของอาคาร

27.
28.
		
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
		
39.
		
40.
41.
42.
43.
44.
45.
		
46.
47.
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

CRRU

CRRU

14.
15.
16.
		
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
		
26.

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จ�ำนวน 47 หลัง
อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
อาคารคณะครุศาสตร์
อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
อาคาร Biotech 1 (อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น)
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
อาคารคณะสังคมศาสตร์
อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา (อาคาร 1)
อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ (อาคาร 2)
อาคารศิลปะ
อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
(โรงแรมราชภัฏอินน์)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ชื่ออาคาร

ชื่ออาคาร
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232
18
300
128
144
109
36
560
135
1,050
28,100
36

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

2544
2544
2544

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 1 ชั้น
กลุ่มอาคาร
คสล. 1 ชิ้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น
คสล. 2 ชั้น

2545
2545
2545
2548
2552
2553
2557
2558
2558

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

2524
2519
2540
2540

13,230

คสล. 2 ชั้น

2552

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

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

2520
2520
2520
2520
2520
2520
2547
2545
2545

120
288
11,132
540

อาคาร 1 ชั้น
อาคาร 2 ชั้น
กลุ่มอาคาร
คสล. 1 ชั้น

2545
2547
2554
2554

400
1,586
1,036
1,652

1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
4
4

ชื่ออาคาร

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

อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 6 หลัง
อาคารสถานพยาบาล อาคารแพทย์แผนไทย
อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
อาคารโรงผลิตน�้ำดื่มราชภัฏเชียงราย
อาคารเรียนส�ำนักวิชาการท่องเที่ยว
อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
อาคารเรียนคณะครุศาสตร์

ระบบสาธารณูปโภค
		 1. ถนนมหาวิ ท ยาลั ย ความยาวทั้ ง สิ้ น
18 กิโลเมตร
		 2. ระบบประปามหาวิทยาลัย ก�ำลังการผลิต
300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
		 3. ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้
9,570 KVA.

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

1,397
4,921

คสล. 3 ชั้น
คสล. 3 ชั้น

2559
2559

145
1,025
2,243
4,963

คสล.
คสล.
คสล.
คสล.

2559
2559
2560
2560

2
3
3
3

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

		 4. ระบบโทรศัพท์ จ�ำนวน 456 เลขหมาย
สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า 600 เลขหมาย
มีคู่สายภายนอก 24 วงจร
		 5. ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ความสามารถ
ในการบ�ำบัดน�้ำเสียวันละ 900 ลูกบาศก์เมตร
		 6. อ่ า งเก็ บ น�้ ำ เพื่ อ การผลิ ต น�้ ำ ประปา
ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศก์เมตร
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อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(อาคารศูนย์พัฒนาภูมิทัศน์)
อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย
อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ
(อาคารปฏิบัติการพืช)
อาคารส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาคารองค์การนักศึกษา
อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 1
อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
โรงผลิตน�้ำประปาผิวดิน
อาคารองค์การนักศึกษา
อาคารบริหารงานกลาง
อาคารยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน
อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จ�ำนวน 5 หลัง
อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 3)
อาคารหอประชุมกาสะลองค�ำ	
อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์
อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(Food Center)
อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ
อาคารหอพักและบ้านพัก จ�ำนวน 9 หลัง
Uni Dorm 1
Uni Dorm 2
Uni Dorm 3
Uni Dorm 4
Uni Dorm 5
Uni Dorm 6
Uni Dorm 7
Uni House (Single)
Uni House (Family)
สนามกีฬาและโรงยิม จ�ำนวน 4 หลัง
อาคารพลศึกษา
อาคารไดร์กอล์ฟ
อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์พิกุลทอง
(ข้างสนามกีฬาอเนกประสงค์)

ลักษณะของอาคาร

CRRU

CRRU

12.
		
13.
14.
		
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
		
1.
2.
3.
4.
		
5.
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
		
1.
2.
3.
4.
		

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
		 รายชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ประจ�ำปี 2560
ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
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คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ศึกษาดูงานและให้บุคลากรภาควิชาฯ
13. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
			
ด้านโปรแกรมวิศวกรรมโยธา
			
และประสานความร่วมมือ
			
ทางด้านวิชาการ
14. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานหลักสูตรต่างๆ ของคณะ
		 ราชภัฏพิบูลสงคราม
15. โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ระหว่างสถาบัน ในสาขานวัตกรรม
		 ราชภัฏก�ำแพงเพชร
และการออกแบบ
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานด้านนโยบายและ
			
การบริหารจัดการด้านการเรียน
			
การสอนภาษาอังกฤษ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ศึกษาดูงานและรับฟังกระบวนการ
			
ท�ำงาน, การจัดการกิจกรรมต่างๆ,
			
วิธีส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
			
กิจกรรม ฯลฯ
ศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพ
18. สถาบันภาษาไทยสิริธร
			
การใช้ภาษาไทย
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
			
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศึกษาดูงานการศึกษาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
			
21. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ศึกษาดูงาน การด�ำเนินงานแพทย์
		 ทางเลือกพร้อมคณะ และบุคลากรสาธารณสุข
แผนไทยและระบบการจัดการเรียน
		 เขตสุขภาพที่ 1
การสอนการแพทย์แผนไทย
22. ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
ศึกษาดูงาน การด�ำเนินงานแพทย์
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แผนไทยและระบบการจัดการเรียน
			
การสอนการแพทย์แผนไทย เพื่อ
			
เตรียมความพร้อมการจัดท�ำหลักสูตร
			
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
23. แกนน�ำชมรมผู้สูงอายุ ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือ
		 จังหวัดเชียงราย
ในการดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ
ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
			
24. องค์การบริหารส่วนต�ำบลละงู จังหวัดสตูล
ศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือ
			
ในการดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ
				

สถานที่

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
117

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
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ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษา (5 ปี)
การบริหารงานส�ำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
การบริหารงานส�ำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์
เยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนของคณะครุศาสตร์
เยี่ยมเยือน และปรึกษาหารือ
และเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการกับคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การบริหารงานส�ำนักงาน,
งานกิจการนักศึกษา,
งานประกันคุณภาพการศึกษา,
งานวิชาการ, โรงพยาบาลสัตว์
และหอดูดาว
1. การบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอนแบบโปรแกรมวิชา
2. การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
3. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน
ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
การบริหารจัดการส�ำนักงานและ
ด้านระบบการดูแลนักศึกษาของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการวารสารวิทยาการจัดการ
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในหลักสูตรต่างๆ ทุกหลักสูตรของคณะ

สถานที่

หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

CRRU

CRRU

1. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
		 อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
		 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 พระนครศรีอยุธยา
3. วิทยาลัยครูหลวงน�้ำทา ประเทศสาธารณรัฐ
		 ประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
			
5. Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น
			
			
6. ผู้บริหารจาก Chuxiong Normal University
			
			
			
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
			
			
			
8. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัย
		 เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
			
			
9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 นครสวรรค์
10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 สุราษฏร์ธานี
			
11. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
		 มหาวิทยาลัยทักษิณ
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
		 อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
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หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

34. มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต
		 ประเทศญี่ปุ่น
			
35. NAKAKYUSHU JUNIOR COLLEGE
		 ประเทศญี่ปุ่น
			
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
			
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
			
			
			
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
			
			
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
			
			
			
40. ศาสตราจารย์ Steven Van Uytsel และ
		 ดร.วัชระ เนติวานิชย์ (ผู้พิพากษาหัวหน้า
		 คณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงราย)
41. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
			
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
			
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
			
			
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
			
46. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่สลองนอก
		 อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
			

หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

สถานที่

หารือการท�ำความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
และงานวิชาการด้านต่างๆ
หารือการท�ำความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
และงานวิชาการด้านต่างๆ
ศึกษาดูงานหลักสูตร การสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
การด�ำเนินงาน และการให้บริการ
แก่นักศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของ 2 มหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด�ำเนินงานของหลักสูตรและ
การด�ำเนินงานของส�ำนักวิชานิติศาสตร์
เยี่ยมชม ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด�ำเนินงานของหลักสูตร
และการด�ำเนินงานของส�ำนักวิชา
นิติศาสตร์
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด�ำเนินงานของส�ำนักวิชานิติศาสตร์

ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ส�ำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

การบริหารจัดการ
สัมมนาและสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพงานด้านกิจการนักศึกษา
สัมมนาและจัดท�ำแผนกิจกรรมนักศึกษา
และศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษา
และสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
การท�ำงานขององค์การนักศึกษา
ศึกษาดูงานระบบการท�ำงานของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ
มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา

ส�ำนักวิชานิติศาสตร์

ส�ำนักวิชานิติศาสตร์
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ส�ำนักวิชานิติศาสตร์

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
กองอาคารสถานที่
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ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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25. กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 6 ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง
ศึกษาดูงานโครงการอบรมศูนย์พัฒนา
		 จังหวัดเชียงราย
ครอบครัวในชุมชนต�ำบลบ้านดู่
				
26. ร้านต�ำรับไทย จังหวัดสมุทรปราการ
หารือและศึกษาดูงาน โครงการ
			
ประชุมปฏิบัติการเพื่อหาแนวทาง
			
ร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
			
สาขาเภสัชกรรมไทย
27. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ศึกษาดูงานการใช้ศาสตร์การแพทย์
แผนไทยในการดูแลสุขภาพในโครงการ
			
พัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
			
			
การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
			
สุขภาพน�ำเข้า ณ ด่านอาหารและยา
			
ส่วนภูมิภาค ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ และด้านการแพทย์แผนไทยฯ
			
			
ปี 2560
28. เทศบาลต�ำบลท่าข้าวเปลือก อ�ำเภอแม่จัน
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสาธิต
การแพทย์แผนไทย (โฮงยาปัจฉิมวัย)
		 จังหวัดเชียงราย
			
และอุทยานโอสถ
29. บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เข้าเยี่ยมชมการท�ำงานของอุปกรณ์
ระบบเครื่องฝึกจ�ำลองปฏิบัติการเรดาร์
			
			
(ส�ำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ)
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การจัดการเรียนการสอนด้าน
			
อุตสาหกรรมการบินและ
			
ห้องปฏิบัติการเรดาร์ (ส�ำหรับ
			
การควบคุมจราจรทางอากาศ)
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
			
ห้องปฏิบัติการเรดาร์ (ส�ำหรับ
			
การควบคุมจราจรทางอากาศ)
32. มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดท�ำวารสารภาษาอังกฤษ
			
และการจัดประชุมสัมมนา
			
วิชาการนานาชาติ
33. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด Perfect Network and Supply หารือและน�ำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
			
สารสนเทศที่สามารถน�ำมาใช้และ
ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
			
			
มากยิ่งขึ้น ในยุค Thailand 4.0

สถานที่

ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
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หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

กองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่

สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
เชียงราย
สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
เชียงราย
สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
เชียงราย

กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ

หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การบริหารจัดการและการด�ำเนินงาน
			
ห้องสมุด
				
59. คณะบรรณสารและสื่อสารการศึกษา
การบริหารจัดการและการด�ำเนินงาน
		 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ห้องสมุด และศึกษาการใช้โปรแกรม
			
ห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT-LM)
60. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์
การบริหารงานห้องสมุดสถาบัน
		 มหาวิทยาลัยบูรพา
อุดมศึกษา
				
61. บุคลากรส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
การบริหารจัดการและการด�ำเนินงาน
			
ห้องสมุด
				
62. ผู้ตรวจการจากคุรุสภา
การด�ำเนินงานห้องสมุด
				
				
63. มหาวิทยาลับราชภัฏภูเก็ต
การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดง
				
64. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เยี่ยมชมหอนิทรรศการ และหอศิลป์
			
Chiangrai Art Museum
65. นักวิชาการอิสระ (อาจารย์มาลา ค�ำจันทร์)
เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
			
เอกสารโบราณล้านนา
66. KOICA (Korea International Cooperation
เยี่ยมชมหอนิทรรศการ และหอศิลป์
		 Agency) และ WORLD FRIENDS KOREA
Chiangrai Art Museum และ
		 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเอกสาร
			
โบราณล้านนา
67. มหาวิทยาลัยฉู่ฉง มลฑลยูนนาน ประเทศ
เยี่ยมชมหอนิทรรศการ และหอศิลป์
		 สาธารณรัฐประชาชนจีน
Chiangrai Art Museum
68. มหาวิทยาลัยวัยที่ 3 เทศบาลนครเชียงราย
เยี่ยมชมหอนิทรรศการ และหอศิลป์
			
Chiangrai Art Museum
69. โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต�๋ำดรุณเวทย์ จังหวัดพะเยา เยี่ยมชมหอนิทรรศการ และหอศิลป์
Chiangrai Art Museum และเข้าร่วม
			
			
กิจกรรมอบรมศิลปะการตัดกระดาษ
			
ล้านนา
70. สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมหอนิทรรศการ และหอศิลป์
			
Chiangrai Art Museum

สถานที่

ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม
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47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
			
ด้านการออกแบบ เขียนแบบ
			
ประมาณราคา และการดูแลรักษา
			
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
48. โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ต�ำบลริมกก
ศึกษาดูงานภายในสวนสมเด็จ
		 อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พระศรีนครินทร์เชียงราย
49. บริษัท แคมปัส อินเตอร์ ทัวร์ จ�ำกัด
ศึกษาดูงานภายในสวนสมเด็จ
			
พระศรีนครินทร์เชียงราย และ
			
ปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จ�ำนวน
			
12,000 ตัว
50. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้
			
นอกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยม
			
ศึกษาปีที่ 2
51. องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีดอนมูล
เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ภายในสวน
		 อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
			
และเสริมสร้าง IQ, EQ กับเด็กและ
			
เยาวชนต�ำบลศรีดอนมูล
52. คณะทัวร์ชาวไทย และชาวต่างประเทศ
เยี่ยมชมความสวยงามภายในสวน
		 ที่ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมภายในสวนสมเด็จ
สมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
		 พระศรีนครินทร์เชียงราย
เคารพสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จย่าฯ
			
และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
			
และพฤกษศาสตร์
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ศึกษาดูงานด้านวินัยและนิติกร
54. กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศึกษา เยี่ยมชมระบบการท�ำงาน
		 พิบูลสงคราม
ด้านบริหารงานทั่วไป, งานวินัย
			
และนิติการ, งานสวัสดิการ
			
และสิทธิประโยชน์ และงานบุคคล
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
			
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
			
จัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
			
และการประกันคุณภาพการศึกษา
56. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร
57. มูลนิธิบ้านดอยแด่น้อง จังหวัดเชียงราย
การบริหารจัดการและการด�ำเนินงาน
			
ห้องสมุด
				

สถานที่
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ส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

81. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 จากมหาวิทยาลัย Pu’er
2. ห้องนิทรรศการความหลากหลาย
			
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
			
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
			
4. การจัดกิจกรรมการสร้างจิตส�ำนึก
			
ในการอนุรักษ์ ผ่านการวาดภาพนก
			
กิจกรรมศิลปะจากป่า
82. อาจารย์และนักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์
1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 ระดับชั้น ปวส.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. ห้องนิทรรศการความหลากหลาย
		 เชียงราย
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
			
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
83. โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) อ�ำเภอเมือง
1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 จังหวัดเชียงราย
2. ขอรับกล้าไผ่และพันธุ์ไม้พื้นเมือง
				
84. คณะผู้เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาบทเรียน
1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 ท้องถิ่นบนฐานทรัพยากรและนิเวศวัฒนธรรม
2. ห้องนิทรรศการความหลากหลาย
		 ภูมิทัศน์ลุ่มน�้ำอิง”
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
			
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
85. คณะผู้เข้าร่วมอบรม “Enhancing livelihood
1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 curriculum in forestry universities and
2. ห้องนิทรรศการความหลากหลาย
		 extension agencies”
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
			
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
86. คณะนักวิชาการจากสมิธโซเนียน มาเลเซีย
1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้บริหารจาก
2. ห้องนิทรรศการความหลากหลาย
		BEDO (ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ) ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
		 (องค์การมหาชน)
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
87. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
การทดสอบทางวิศวกรรม
88. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ
		 ราชภัฏพิบูลสงคราม
ทางวิศวกรรม
89. ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ
			
ทางวิศวกรรม
90. แผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงบ่อแก้ว
การทดสอบทางวิศวกรรม
		 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
91. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ
การทดสอบทางวิศวกรรม
		 จังหวัดเชียงใหม่
92. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เยี่ยมชมห้องปฏบัติการทดสอบ
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรม

สถานที่

สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
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สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
ศูนย์วิศวกรรมโยธา
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สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
สถาบัน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
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71. มหาวิทยาลับราชภัฏนครสวรรค์
เยี่ยมชมงานบริหารทั่วไป/งานทะเบียน
			
ประมวลผล และสถิติ/งานมาตรฐาน
			
วิชาการ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เยี่ยมชมห้องนิทรรศการความหลากหลาย
72. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏเชียงราย
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
				
73. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน เยี่ยมชมห้องนิทรรศการความหลากหลาย
		 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
				
เยี่ยมชมห้องนิทรรศการความหลากหลาย
74. คณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมบ่มเพาะ
		 ภูมิปัญญาวิจัย จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
		 ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจชุมชน		
		 แบบการมีส่วนร่วม
75. อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ห้องนิทรรศการความหลากหลาย
			
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
			
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
76. อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยครู
1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
2. ห้องนิทรรศการความหลากหลาย
		 ประชาชนลาว
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
			
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เยี่ยมชมห้องนิทรรศการความหลากหลาย
77. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
		 รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
		 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		
		 มหาวิทยาลัยมหิดล
78. คุณส�ำราญ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการสาธารณสุข เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
		 อ�ำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย		
				
79. เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลนางแล และผู้ใหญ่บ้าน ปรึกษาเรื่องแนวทางการส�ำรวจพรรณไม้
		 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต�ำบลนางแล อ�ำเภอเมือง
ในป่าชุมชน
		 จังหวัดเชียงราย		
80. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1. เยี่ยมชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา
			
2. ห้องนิทรรศการความหลากหลาย
			
ทางชีวภาพและวิถีชีวิตคนล้านนา
			
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

สถานที่
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ศูนย์วิศวกรรมโยธา

สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
125

สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
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93. นายประเสริฐ หนูบูรณ์
การทดสอบทางวิศวกรรม โครงการ
94. นายเฉลิมศักดิ์ กวันวันเทศ
ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์
			
พร้อมระบบสาธารณูปการ
			
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
95. โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการด้าน
			
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ
การอนุบาลกล้าไม้ในโรงเรือนอนุบาล
			
96. โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ต�ำบลเทิดไทย
ศึกษาดูงานเพื่อจัดท�ำหลักสูตรและ
		 อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ด�ำเนินการจัดท�ำแหล่งเรียนรู้ศึกษา
ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจด้านเกษตรกรรม
			
			
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
97. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบ
งานด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
		 ราชภัฏเชียงใหม่
			
เพื่อพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการ
			
ให้มีทักษะเทคนิค และความรู้ใน
การปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์
			
98. กรมวิทยาศาสตร์บริการและผู้เชี่ยวชาญจาก
เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
		 Taiwan Accreditation Foundation
ข้อคิดต่างๆ ด้านการรับรองระบบงาน
			
ห้องปฏิบัติการ
99. อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้ จ�ำกัด
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ
			
และการปลูกต้นดอกเก๊กฮวย
			
และน�ำมาท�ำชาดอกเก๊กฮวย
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ
			
เพื่อเป็นตัวอย่างในการท�ำห้อง
			
ปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025
101. ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
เยี่ยมห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อ
		 อาหารแห่งชาติ (มกอช.)
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย มกอช.
				
102. มหาวิทยาลัยนเรศวร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
			
ทูบีนัมเบอร์วัน และรูปแบบ
			
การจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน
			
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานที่
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กิจกรรมส�ำคัญ
ในรอบปี 2560
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กิจกรรมภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย

20 มกราคม 2560

17 ตุลาคม 2559 /

28 พฤศจิกายน 2559

/ พิธีบำ�เพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำ�เพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14-22 กุมภาพันธ์ 2560 /

บรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

/ อบรมหลักสูตร นักบริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 2

128

129

4-6 มกราคม 2560 /

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปี 2558-2559

7 มีนาคม 2560 /

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกาศเจตจำ�นง สุจริตในการบริหารงาน
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11 มีนาคม 2560 /

15-16 พฤษภาคม 2560 /

ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง

7 เมษายน 2560 /

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์ สำ�หรับบุคลากรสายสนับสนุน

16-17 พฤษภาคม 2560

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “มรดกล้านนา มรดกไทย”

/ อบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

130

131

22 เมษายน 2560 /

โครงการประชารัฐร่วมใจกำ�จัดวัชพืชฟื้นฟูแหล่งน้ำ� ณ หนองบัวหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27-28 พฤษภาคม 2560

/ อบรมเรื่อง กฎหมายสำ�หรับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา
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8-12 กรกฎาคม 2560

9-10 สิงหาคม 2560 /

/ ประชุมสัมมนา และนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13

28 กรกฎาคม 2560 /

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

11 สิงหาคม 2560

Osotspa Road to University 2017

/ วันแม่แห่งชาติ ประจำ�ปี 2560

132

133

1 สิงหาคม 2560 /

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2560

7 กันยายน 2560

/ พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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คณะผู้จัดท�ำ

รายงานประจ�ำปี 2560
ที่ปรึกษา
รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์/ เรียบเรียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
นางนิตยา ยืนยง

รองอธิการบดี
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน

นางเกสกานดา เชื้อสะอาด
นายวระวิทย์ ศิรินาม
นางสาวสุรีพร ค�ำสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะท�ำงาน

บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

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

ปีที่พิมพ์
จ�ำนวนพิมพ์

2561
500 เล่ม

ออกแบบและพิมพ์

บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จ�ำกัด

ขอขอบคุณ
ผู้ ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูล และรูปภาพ
กิจกรรม

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกหน่วยงาน

