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สารอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
เป ็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ การด�าเนิน งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) มหาวิทยาลัย 

ได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และด�าเ นินงานให ้สอดคล ้องกับนโยบายของ 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนความต้องการของชุมชน
และท้องถ่ิน โดยการจัดการศึกษามีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
ศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให ้มีคุณภาพส�าหรั บศตวรรษที่ 21 และก ้าวสู ่สากล  
การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศของรัฐบาล รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนให้คณาจารย์ 
บุคลากร เสริมสร้างศักยภาพและทักษะปฏิบั ติงานอย่างมืออาชีพ การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ การเรียนการสอนการสร้า งนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยการบูรณาการจัดการศึกษา การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ 
การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านต่างๆ 
ก้าวไปสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�าอย่างต่อ เนื่อง และด�าเนินงานโดยยึดหลักระบบและ
กลไกการบริหารงานมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล เน้นความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความโปร่งใส
 ผลการด�าเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังจะเห็นได้จากผลงาน 
ที่ปรากฎอย่างประจักษ์ชัด ในรายงานประจ�าปี 2561 ฉบับนี้ ภายใต้ความร่วมมือ 
ร่วมใจ เสียสละอย่างจริงใจของบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย รวมถึงท้องถิ่น ชุมชนเครือข่าย โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะน�าพา 
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ การวิจัย การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน 
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็ม 
ความสามารถ มุ่งมั่นเพื่อสัมฤทธ์ิผลตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในรอบปีที่ผ่านมา 
และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันผนึกก�าลังในการด�าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ตั้งอยู ่เลขที่ 80 หมู ่ 9 ต�าบลบ้านดู ่  

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พื้นที่จ�านวน 

940 ไ ร ่  93  ตาร า ง ว าและ พ้ืนที่ 

อ�าเภอเชียงแสน จ�านวน 19 ไร่ 1 งาน  

72 ตารางวา รวมทั้งรับผิดชอบดูแล 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก 

จ�านวน 625 ไร่ รวมมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ทั้งหมด 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา

 มหาวิทยาลัยพัฒนาจากโรงเรียน 

ฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาสู่การ 

เป็นวิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏ 

เชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามล�าดับ 

ดังนี้

11 กันยายน 2512
 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเร่ือง 
ขอต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร 
วิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการ 
ฝ ึกหัดครู โดยเสนอให ้ ใช ้พื้น ท่ี 
บริเวณอ่างเก็บน�้าหนองบัว ต�าบลบ้านดู่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็น 
สถานที่ในการจัดตั้ง

ปี พ.ศ. 2518
 เริ่ ม เป ิดอบรมการศึกษา 
ภาคฤดูร้อนส�าหรับครูประจ�าการ 
แ ล ะ เ ป ิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  
(ป.กศ.) เป็นรุ ่นแรก และระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
(ป.กศ.สูง) ในปีต่อมา

29 กันยายน 2516
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัต ิ
ให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย

ปี พ.ศ. 2528
 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพ 
อื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชา 
ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยคร ู
เชียงราย ออกเป็น 10 หน่วยงาน  
เ พ่ือให ้สอดคล้องกับภารกิจของ 
วิทยาลัยครู และให้รวมกลุ่มเป็น 
สหวิ ทย าลั ย  โดย ให ้ วิ ทย าลั ย 
ครู เ ชี ย ง ร า ย ร วมอยู ่  ใ นกลุ ่ ม 
“สหวิทยาลัยล้านนา”

ปี พ.ศ. 2520
 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศ 
ยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็น 
สถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถ 
เป ิดสอนได ้ถึงระดับปริญญาตรี  
และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ในปี พ.ศ. 2522 จ�านวน 2 สาขาวิชาเอก 
คือ สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10 มิถุนายน 2547
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน  
2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงราย 
ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยน 
สถานภาพเป ็น “มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15  
มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา

14 กุมภาพันธ์ 2535
 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า 
"สถาบันราชภัฏเชียงราย" แทนชื่อ 
วิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให ้
สอดคล ้องกับความหลากหลาย 
ในการผลิตบัณฑิต

6 มีนาคม 2538
 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ 
ประจ�าสถาบัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก ่
สถาบันราชภัฏโดยมีตราพระราชลัญจกร 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ 9 อยู่ในวงรี และในวง 
รอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า 
“สถาบันราชภัฏเชียงราย” ด้านล่าง 
มีอักษรภาษาอังกฤษว่า “RAJABHAT 
INSTITUTE CHIANGRAI”

โรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

วิทยาลัยครูเชียงราย

สถาบันราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติและความเป็นมา
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาหน่วยงานจัดการศึกษา หน่วยงานบริการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ *
ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ *

ส�านักวิชาบัญชี *
ส�านักวิชาการท่องเที่ยว *
ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ *
ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ *
ส�านักวิชานิติศาสตร์ *

ส�านักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บัณฑิตวิทยาลัย *
ส�านักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง *
โรงเรียนสาธิต *
ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร *
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน *
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ *

ส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน *
ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา *
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม *

* โครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในก�ากับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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นายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.อภัย จันทนจุลกะ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง
1. นายเกษม มูลจันทร์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3. อาจารย์สุรชัย อุฬารวงษ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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. ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์

10. นายอาสา เม่นแย้ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี

2.อาจารย์นิเวศ จีนะบุญเรือง
3.รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล

4.อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�ารัส กลิ่นหนู

2. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์

4. อาจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ประธานสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
4. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
 

กรรมการ
1. อาจารย์ ดร.กิตติศักด์ นิวรัตน์
 กรรมการจากคณะครุศาสตร์

2. อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์
 กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
 กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ ใจผาวัง
 กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์
 กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ
 กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

กรรมการและเลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

ประธานกรรมการ
นายเกษม มูลจันทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายกนก วิศวะกุล

2. นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล
3. นายค�า ไพศาลสิทธิกานต์

4. นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์
5. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

6. ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
7. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

8. นายพิศิษฐ์ บรรดิ
9. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง

10. นางรัตนา จงสุทธานามณี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์

12. ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 
13. ดร.สุภชัย วีระภุชงค์

14. นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์
 

กรรมการโดยต�าแหน่ง
1. นายชุติพนธ์ หรั่งแก้ว
ประธานสภานักศึกษา

2. นายมลฑล ประพนธ์สุทธิเสรี
นายกองค์การนักศึกษา

เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

รองอธิการบดี
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�ารัส กลิ่นหนู
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดี
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ (ด�ารงต�าแหน่งสิ้นสุด31กรกฎาคม2561)

 2. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
 4. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีพิทยา มณีรัตน์ (ด�ารงต�าแหน่งสิ้นสุด18มกราคม2561)

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่5เมษายน2561)

ผู้บริหารหน่วยงานจัดการศึกษา (หน่วยงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ)

 1. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์

 2. อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด�า คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 6. อาจารย์ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

  และการแพทย์ทางเลือก

ผู้บริหารหน่วยงานจัดการศึกษา (หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

 2. อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีส�านักวิชาสังคมศาสตร์

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ คณบดีส�านักวิชาบัญชี

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีส�านักวิชาการท่องเที่ยว

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีส�านักวิชาคอมพิวเตอร์

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (ด�ารงต�าแหน่งสิ้นสุด27กันยนยน2561)

 6. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 7. รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง คณบดีส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดีส�านักวิชานิติศาสตร์

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หน่วยงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ)

1. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

2. อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. อาจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการ

 และงานทะเบียน

ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

1. อาจารย์เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต

2. อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อ�านวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ

 และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 และอาเซียน

3. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อ�านวยการส�านักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง

4. นายชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

 และสื่อสารองค์กร

5. อาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถิ่น ผู้อ�านวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรม

 นานาชาติ

ผู้บริหารหน่วยงานบริการ (หน่วยงานภายในก�ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

1. นางทิพย์กัลยา ภาษิตวิไลธรรม ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร

 และจัดการทรัพทย์สิน

2. อาจารย์สุรเดช ต่างเพ็ชร ผู้อ�านวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ 
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดส�านักงานอธิการบดี
1. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกลาง

2. นางนิตยา ยืนยง ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

3. นางสาวปราณี ทาสีลา ผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล

4. นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา

5. นายราชันย์ ทนันชัย ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่

6. นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ผู้อ�านวยการกองคลัง

7. นายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้อ�านวยการกองมาตรฐานวิชาการและ

 ประกันคุณภาพ(ด�ารงต�าแหน่งสิ้นสุด

 2พฤษภาคม2561)

9. นายกวินทร์ วิชาลัย ผู้อ�านวยการกองมาตรฐานวิชาการและ

 ประกันคุณภาพ(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่

 3พฤษภาคม2561–ปัจจุบัน)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตราสัญลักษณ์
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตราสัญลักษณ ์
ประจ�ามหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นตราพระราชลัญจกรประจ�าพระองค ์
รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร  
กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักร 
มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น 
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมราชานุภาพ 
ในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้

สีน�้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
“ต้นกาสะลองค�า” คือ ต้นไม้ประจ�า

มหาวิทยาลัย มีดอกสีแสด มีทรงพุ่มกว้าง 
ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว สื่อความหมายถึง 
ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า 

และความร่มเย็น

ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

สีเทา

สีแสด
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก�าหนด 
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาไว้ ดังนี้
 

ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน
 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล
 

พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
 2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
 

อัตลักษณ์ : ทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม
   

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 

ค่านิยมร่วม : สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
 

วัฒนธรรมขององค์กร : ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนา

เป้าหมายหลักของความส�าเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
 1. บัณฑิตมีความรู ้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และ 
  มีสมรรถนะวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการน�าไป 
  ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 4. เป็นผู้น�าในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลาง 
  การเรียนรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยส�าหรับชาวต่างชาติ
 5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
 6. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะด�าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหลักความส�าเร็จ
 1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะส�าหรับศตวรรษที่ 21 
  และก้าวสู่สากล
 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร
 3. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 4. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 5. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และของชาติ
 6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล 
  และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 7. สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู ้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ 
  และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายหลักความส�าเร็จ

    เป้าหมาย       ตัวชี้วัดความส�าเร็จ (เมื่อสิ้นสุดแผน)

1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม

   มีความสามารถ ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

   คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพ

   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่าระดับ 4.5

1.2 ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจ�านวนบัณฑิตทั้งหมด

1.3 บัณฑิตท�างานในท้องถิ่น (จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน) ไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 80 ของจ�านวนบัณฑิตทั้งหมด

1.4 บัณฑิตมีรายได้ตรงตามวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวน

    บัณฑิตทั้งหมด

1.5 บัณฑิตที่ท�างานในองค์กรระดับนานาชาติ (องค์กร/กิจการที่มีส�านักงานใหญ่

    อยู่ในต่างประเทศ แต่มีสาขาในประเทศไทย หรือองค์กร/กิจการข้ามชาติ

    ที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทย หรือกิจการสัญชาติไทยแต่มีเครือข่าย

    ธุรกิจทั่วโลก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ�านวนบัณฑิตทั้งหมด

1.6 บัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

    ของจ�านวนบัณฑิตทั้งหมด 

1.7 บัณฑิตทุกคนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า ด้านภาษาอังกฤษของ

    มหาวิทยาลัยก่อนส�าเร็จการศึกษา

1.8 บัณฑิตทุกคนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า ด้านภาษาไทยของ

    มหาวิทยาลัยก่อนส�าเร็จการศึกษา

1.9 บัณฑิตทุกคนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ของมหาวิทยาลัยก่อนส�าเร็จการศึกษา

2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 2.1 บุคลากรสายวิชาการ

   1) บุคลากรสายวิชาการทุกคนมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง

      ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. หรือ

   2) บุคลากรสายวิชาการมีใบประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ

      เป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาการ/

      คณะท�างานให้กับหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ

      จ�านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด หรือ

   3) บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

      ที่รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

      ของจ�านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

2.2 บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ

3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

   เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

   และได้รับการน�าไปใช้ประโยชน์

   ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ

   และภูมิภาคอาเซียน

3.1 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ�านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

    หรือ บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล จ�านวน 

    600 ครั้ง

3.2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์โดยท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 80 ของจ�านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

    เป้าหมาย       ตัวชี้วัดความส�าเร็จ (เมื่อสิ้นสุดแผน)

4. เป็นผู้น�าในการพัฒนาท้องถิ่นให้

   มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

   และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย

   และวัฒนธรรมไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

4.1 อ�าเภอในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 10 อ�าเภอ

4.2 ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียนที่เข้ามารับบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ

4.3 บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า

    ร้อยละ 60 ของจ�านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

   ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ

5.1 ผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ

    ท้องถิ่น และของชาติ จ�านวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน

5.2 นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

    และของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนนักศึกษาและบุคลากร

    ทั้งหมด

6. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

   เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล 

   ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหาร

   จัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและ

   เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

   นานาชาติ

6.1 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอก อยู่ในระดับดีมาก

6.2 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

    อยู่ในระดับดีมาก

6.3 ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ 

    อยู่ในระดับดีมาก
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02สารสนเทศและสถิติ
ปีการศึกษา 2560
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 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 105 หลักสูตรแบ่งเป็น 
ระดับปริญญาตรี 80 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 16 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร จ�าแนกได้ดังนี้

  1. คณะครุศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

2. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. การศึกษาพิเศษ

3. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. การสอนภาษาจีน

4. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. คณิตศาสตร์

5. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. คหกรรมศาสตร์

6. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. เคมี

7. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. ชีววิทยา

8. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. พลศึกษา

9. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. ฟิสิกส์

10. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. ภาษาไทย

11. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. ภาษาอังกฤษ

12. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. วิทยาศาสตร์

13. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. สังคมศึกษา

14. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา

15. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. ดนตรีศึกษา

16. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

17. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท

18. ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา

19. ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

20. ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน

ระดับปริญญาเอก

21. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด. การนิเทศศึกษา

22. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด. การบริหารการศึกษา

23. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม

  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. คณิตศาสตร์

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เคมี

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ชีววิทยา

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาโท

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

  3. คณะวิทยาการจัดการ

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การตลาด)

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่)

2. นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. ดิจิทัลมัลติมีเดีย

3. นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. นิเทศศาสตร์

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)

ระดับปริญญาโท

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. บริหารธุรกิจ

5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. การจัดการทั่วไป

6. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นศ.ม. นิเทศศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

7. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นศ.ด. นิเทศศาสตร์

รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ANNUAL REPORT 2018 CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY26 27



  4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

5. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. สถาปัตยกรรม

6. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(สถ.บ. 5 ปี)

สถ.บ. นวัตกรรมการออกแบบ

7. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. นวัตกรรมการออกแบบ

  5. คณะมนุษยศาสตร์

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาจีน

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาไทย

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาเกาหลี

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมไทย

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์)

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (อังกฤษเฉพาะกิจ)

10. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. การสอนภาษาไทย

12. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. การสอนภาษาจีน

13. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

  6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. แพทย์แผนไทยบัณฑิต พท.บ. การแพทย์แผนไทย

ระดับปริญญาโท

2. แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต พท.ม. การแพทย์แผนไทย

ระดับปริญญาเอก

3. แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต พท.ด. การแพทย์แผนไทย

  7. วิทยาลัยนานาชาติ

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. การจราจรทางอากาศ

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. การขนส่งสินค้าทางอากาศ

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. การจัดการท่าอากาศยาน

ระดับปริญญาเอก

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ)
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  8. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การพัฒนาสังคม

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์ประยุกต์

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ดนตรี

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ดนตรี (ดนตรีสากล)

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ทัศนศิลป์

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. นวัตกรรมสังคม

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

10. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. จิตวิทยาสังคม

12. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. จิตวิทยาสังคม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

13. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระดับปริญญาโท

14. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

15. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับปริญญาเอก

16. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

17. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

  9. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. กราฟฟิคดีไซน์

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

ระดับปริญญาโท

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  10. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  11. ส�านักวิชาบัญชี

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. บัญชีบัณฑิต บช.บ. บัญชีบัณฑิต

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

ระดับปริญญาโท

3. บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม. การบัญชี
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  12. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การจัดการโรงแรม

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การบริหารโรงแรม

  13. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. การปกครองท้องถิ่น

ระดับปริญญาโท

3. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

  14. ส�านักวิชานิติศาสตร์

    ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา

(ชื่อย่อ)
      สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

1. นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. นิติศาสตร์

 1. นักศึกษาใหม่
  ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาใหม่ จ�านวนทั้งสิ้น 4,664 คน 
จ�าแนกดังนี้

นักศึกษา

    หน่วยงาน

      ระดับการศึกษา

       รวม

(1)
ปริญญาตรี

(2)
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

(3)
ปริญญาโท

(4)
ปริญญาเอก

1. คณะครุศาสตร์ 590 92 19 12 713

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 88

3. คณะวิทยาการจัดการ 797 13 810

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 263 263

5. คณะมนุษยศาสตร์ 882 16 898

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

87 1 88

7. วิทยาลัยนานาชาติ 0

8. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 364 364

9. ส�านักวิชาบัญชี 324 11 335

10. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 186 186

11. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

231 231

12. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 103 103

13. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 389 389

14. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 196 196

รวม 4,500 92 59 13 4,664

ที่มา (1) ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2560)

  (2) - (4) บัณฑิตวิทยาลัย (กันยายน 2560)
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 2. นักศึกษาทั้งหมด
  ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาทั้งหมด จ�านวนทั้งสิ้น 18,627 คน 
จ�าแนกดังนี้

 3. นักศึกษาชาวต่างชาติ
  ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมดจ�านวนทั้งสิ้น  
582 คน จ�าแนกดังนี้

ที่มา (1) ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2560)

  (2) - (4) บัณฑิตวิทยาลัย (กันยายน 2560)

ที่มา (1) – (4) กองวิเทศสัมพันธ์ (กันยายน 2560)

    หน่วยงาน

      ระดับการศึกษา

      รวม

(1)
ปริญญาตรี

(2)
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

(3)
ปริญญาโท

(4)
ปริญญาเอก

1. คณะครุศาสตร์ 3,603 252 144 73 4,072

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 442 1 443

3. คณะวิทยาการจัดการ 2,920 69 3 2,992

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 891 891

5. คณะมนุษยศาสตร์ 2,678 65 2,743

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

368 26 8 402

7. วิทยาลัยนานาชาติ 83 1 84

8. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 1,469 16 18 1,503

9. ส�านักวิชาบัญชี 1,195 18 1,213

10. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 690 690

11. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

724 16 740

12. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 411 411

13. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 1,810 37 1,847

14. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 596 596

รวม 17,880 252 392 103 18,627

    หน่วยงาน

      ระดับการศึกษา

      รวม
(1)

วุฒิบัตร
(2)

ปริญญาตรี
(3)

ปริญญาโท
(4)

ปริญญาเอก

1. คณะครุศาสตร์ 1 3 4

2. คณะวิทยาการจัดการ 7 3 10

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1

4. คณะมนุษยศาสตร์ 32 248 25 305

5. วิทยาลัยนานาชาติ 5 5

6. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 1 1 2

7. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 7 7

8. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 4 5

9. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 1 1

10. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 242 242

รวม 274 270 35 3 582
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    สายงาน

      วุฒิการศึกษา

      รวม       ร้อยละปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. สายวิชาการ 5 7 2 14 73.68

2. สายสนับสนุนวิชาการ 4 1 5 26.32

รวม 9 8 2 19 100.00

    ต�าแหน่งทางวิชาการ

      ระดับการศึกษา

      รวม       ร้อยละ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร

หรือหลักสูตรเฉพาะ

1. ศาสตราจารย์ 1 1 2 0.40

2. รองศาสตราจารย์ 7 8 15 3.02

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 37 38 76 15.29

4. อาจารย์ 32 279 91 2 404 81.29

รวม 33 324 138 2 497 100.00

    ประเภทบุคลากร

      สายงาน

      รวม       ร้อยละ 
วิชาการ ผู้บริหาร สนับสนุน

วิชาการ

1. ข้าราชการพลเรือน 73 4 5 82 7.47

2. พนักงานราชการ 24 24 2.19

3. ลูกจ้างประจ�า 19 19 1.73

4. พนักงานมหาวิทยาลัย 424 3 546 973 88.61

รวม 497 7 594 1,098 100.00

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559 มีจ�านวนทั้งสิ้น 4,032 คน 
จ�าแนกดังนี้

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 1,098 คน 
ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 497 คน สายบริหาร 7 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 594 คน จ�าแนก 
ดังนี้

  1. จ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

ผู้ส�าเร็จการศึกษา บุคลากร

    หน่วยงาน

      ระดับการศึกษา

      รวม

(1)
ปริญญาตรี

(2)
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

(3)
ปริญญาโท

(4)
ปริญญาเอก

1. คณะครุศาสตร์ 1,276 121 93 4 1,494

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 122 2 124

3. คณะวิทยาการจัดการ 480 11 491

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 176 176

5. คณะมนุษยศาสตร์ 340 13 353

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

94 1 95

7. วิทยาลัยนานาชาติ 19 1 20

8. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 403 5 3 411

9. ส�านักวิชาบัญชี 232 12 244

10. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 119 119

11. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

180 2 182

12. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 144 144

13. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 82 14 96

14. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 83 83

รวม 3,750 121 154 7 4,032

ที่มา (1) ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กันยายน 2560)

  (2) - (4) บัณฑิตวิทยาลัย (กันยายน 2560)

ที่มา กองบริหารงานบุคคล (กันยายน 2560)

ที่มา กองบริหารงานบุคคล (กันยายน 2560)

ที่มา กองบริหารงานบุคคล (กันยายน 2560)

ที่มา กองบริหารงานบุคคล (กันยายน 2560)

  2. จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

  3. จ�านวนบุคลากรชาวต่างชาติ จ�าแนกตามสายงาน
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณส�าหรับใช้ในการด�าเนินงานตามภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัย จ�านวนทั้งสิ้น 880,163,500 บาท จ�าแนกดังนี้

  1. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามประเภทงบประมาณ

  2. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามงบรายจ่าย

  3. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

งบประมาณ

ที่มา กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2560)

ที่มา กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2560)

ที่มา กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2560)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

    ประเภทงบประมาณ       จ�านวนเงิน       ร้อยละ

1. งบประมาณแผ่นดิน 567,409,800 64.47

2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 312,753,700 35.53

รวม 880,163,500 100.00

    งบรายจ่าย

    ประเภทงบประมาณ       รวม

แผ่นดิน รายได้ จ�านวน ร้อยละ

1. งบบุคลากร 60,957,400 41,446,900 102,404,300 11.63

2. งบด�าเนินงาน 54,904,100 147,327,100 202,231,200 22.98

3. งบลงทุน 93,587,800 6,143,500 99,731,300 11.33

4. งบเงินอุดหนุน 305,244,900 2,438,500 307,683,400 34.96

5. งบรายจ่ายอื่น 52,715,600 115,397,700 168,113,300 19.10

รวม 567,409,800 312,753,700 880,163,500 100.00

    กลุ่มหน่วยงาน

      ประเภทงบประมาณ

      แผ่นดิน       รายได้                         รวม

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

1. จัดการศึกษา 353,070,800 62.23 64,223,000 20.53 417,293,800 47.41

2. สนับสนุนการจัดการศึกษา 206,413,600 36.37 245,715,600 78.57 452,129,200 51.37

3. โครงการพิเศษ 7,925,400 1.40 2,815,100 0.90 10,740,500 1.22

รวม 567,409,800 100.00 312,753,700 100.00 880,163,500 100.00

  4. จ�านวนงบประมาณ จ�าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ไม่รวมรายจ่ายประจ�าขั้นต�่า)

ที่มา กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2560)

(หน่วย : บาท)

    ประเด็นยุทธศาสตร์

      ประเภทงบประมาณ

      รวม      แผ่นดิน       รายได้

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ในการจัดการศึกษา เพื่อผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะส�าหรับ

ศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่สากล

139,445,500 66.88 158,459,400 63.34 297,904,900 64.95

2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

และทักษะการปฏิบัติงานอย่าง

มืออาชีพของบุคลากร

6,193,100 2.97 16,500,800 6.60 22,693,900 4.95

3. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

32,600,100 15.64 4,280,600 1.71 36,880,700 8.04

4. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ

และภูมิภาคอาเซียน

18,492,200 8.87 3,008,000 1.20 21,500,200 4.69

5. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คง

ความเป็นเอกลักษณของท้องถิ่น 

และของชาติ

1,297,200 0.62 2,272,000 0.91 3,569,200 0.78

6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

งานมหาวิทยาลัยสู่การเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มี 

ธรรมาภิบาล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

10,269,700 4.93 64,127,700 25.63 74,397,400 16.22

7. สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและ 

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

193,200 0.09 1,537,000 0.61 1,730,200 0.37

รวม 208,491,000 100.00 250,185,500 100.00 458,676,500 100.00
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  5. งบกองทุนส�าหรับพัฒนางานด้านต่างๆ
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีงบกองทุนส�าหรับพัฒนางานด้านต่างๆ จ�านวน 
5 กองทุน งบประมาณรวม 127,031,570.78 บาท ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ ดังนี้

ที่มา กองนโยบายและแผน (ตุลาคม 2560)

(หน่วย : บาท)

    ประเภทกองทุน       จ�านวน       ร้อยละ

1. กองทุนส�ารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 46,274,060.00 36.43

2. กองทุนพัฒนาบุคลากร 29,695,136.77 23.38

3. กองทุนสวัสดิการบุคลากร 29,110,691.56 22.92

4. กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย 13,637,036.56 10.73

5. กองทุนพัฒนานักศึกษา 8,314,645.89 6.54

รวม 127,031,570.78 100.00

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพื้นที่ ณ Main Campus จ�านวน 940 ไร่ 93 ตารางวา พื้นที่ ณ อ�าเภอเชียงแสน 
จ�านวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และยังรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีก จ�านวน 
625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จ�านวน 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา และมีอาคารสถานที่ จ�านวน 
95 อาคาร ดังนี้

พื้นที่ และอาคารสถานที่

    ประเภทและชนิดของอาคาร
จ�านวนอาคาร

(หลัง)

1. อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 52

2. อาคารส�านักงาน 23

3. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 5

4. อาคารหอพักและบ้านพัก 9

5. สนามกีฬาและโรงยิม 4

6. อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2

รวมทั้งสิ้น 95

 ระบบสาธารณูปโภค
  1. ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 18 กิโลเมตร
  2. ระบบประปามหาวิทยาลัย ก�าลังการผลิต 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  3. ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้ 13,110 KVA.
  4. ระบบโทรศัพท์ จ�านวน 438 เลขหมาย สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า 600 เลขหมาย มีคู่สาย 
   ภายนอก 24 วงจร
  5. ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสียวันละ 900 ลูกบาศก์เมตร
  6. อ่างเก็บน�้าเพื่อการผลิตน�้าประปา ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศก์เมตร
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03ผลการด�าเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าหมายหลักความส�าเร็จ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการวิเคราะห ์
สังเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห ์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ 
ในอนาคต รวมทั้งน�าไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก และเลือกกลยุทธ์ในการด�าเนินงานท่ีเหมาะสม เพื่อ 
ที่จะสามารถน�าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ซึ่งจากการน�าแผนยุทธศาสตร ์
ไปสู่การปฏิบัติ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู ่ในช่วงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด�าเนินงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

เป้าหมาย : บัณฑิตมีความรู ้มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และ 
มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

เป้าประสงค์ : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีสมรรถนะของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะส�าหรับศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่สากล
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ผลการด�าเนินงาน
 1. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ

  • รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรทุกหลักสูตรและทุกระดับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
   1) จัดอบรมสัมมนาให้ผู้บริหาร อาจารย์ประจ�าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้  
ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการอนุมัต ิ
หรือการให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การจัดท�าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และตรงตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด
   2) อบรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย ์
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ข้ันตอนการใช้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและเทคนิคในการ 
ให้ค�าปรึกษา เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้แนวปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องในการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
   3) อบรมเชิงปฏิบัติการในการก�ากับติดตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้แต่ละ 
สาขาวิชาได้เทคนิคการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
   4) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระอาจารย์ประจ�า 
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให ้
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการและทักษะในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย อันจะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความมั่นใจในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ ์
ในวารสารและน�าเสนอในเวทีวิชาการ

  • ปิด/ยกเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
การผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และแผนการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   มหาวิทยาลัยด�าเนินการทบทวน และก�าหนดแนวทางในการก�ากับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
และการบริหารจัดการหลักสูตรขึ้น และให้หน่วยงานต่างๆ ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติจ�านวน 43 หลักสูตร  
ดังนี้

    หลักสูตร       สาขาวิชา

ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ จ�านวน 9 หลักสูตร

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต การขนส่งสินค้าทางอากาศ

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวเวชศาสตร์

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชาติพันธุ์ศึกษา

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโครงการ

7. ครุศาสตรมหาบัณฑิต การนิเทศการศึกษา

    หลักสูตร       สาขาวิชา

8. ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

ปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ 15 หลักสูตร

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการท่าอากาศยาน

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต การจราจรทางอากาศ

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี

4. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสังคม

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

8. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

9. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒานา

10. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการบริหารท้องถิ่น

11. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์

12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม

14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

15. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การนิเทศการศึกษา

งดรับนักศึกษาชั่วคราว จ�านวน 19 หลักสูตร

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาสังคม

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
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    หลักสูตร       สาขาวิชา

9. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย

10. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีน

12. ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

13. ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

14. ครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและการประเมินผลการศึกษา

15. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์

16. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น

17. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

18. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา

19. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศาสตร์

หมายเหตุ : 1. ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ หมายถึง หลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาคงค้างในระบบ

   2. ปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ หมายถึง หลักสูตรที่ยังมีนักศึกษาคงค้างในระบบบางส่วน

   3. งดรับนักศึกษาชั่วคราว หมายถึง การงดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จนกว่าจะด�าเนินการปรับปรุง 

    แก้ไขแล้วเสร็จ

 2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
ของรัฐบาล และแผนการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

  • ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิต 
ที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
และแผนการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม จ�านวน 6 หลักสูตรดังนี้
    1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
    2) หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
    3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
    4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
    5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561
    6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาดุริยางคศิลป ์
และทัศนศิลป์)

  • พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและแผนการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
   มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง 
กับนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศของรัฐบาลและแผนการทบทวน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
    1) ขอรับรองหลักสูตรส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพ  
    3) จัดท�าหลักสูตรผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ

  • พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิต และพัฒนาครูตามนโยบายของรัฐบาล
   มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณในการด�าเนินโครงการพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิต 
และพัฒนาครู โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในฐานะ 
กลุ่มเลือดใหม่ (New Blood) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิญญาณ 
ความเป็นครูและเพื่อเป็นครูต้นแบบโดยการด�าเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาที่ไม่ซ�้าซ้อนกับกิจกรรม 
ในรายวิชาและกิจกรรมที่ระบุหลักสูตร แต่เน้นกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างทักษะและศักยภาพที่เน้นความคิดสร้างสรรค ์
และนวัตกรรมใหม่ส�าหรับวิชาชีพครูตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการด�าเนิน 
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
    1) อบรมครูวิทย์นักคิด – แนวคิดและทักษะการท�าวิจัยทางชีววิทยา ให้แก่นักศึกษา 
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1
    2) สร้างครูฟิสิกส์นวัตกรรม - การใช้เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้แก่นักศึกษา 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1
    3) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลส�าหรับการตั้งโจทย์วิจัยเพื่อ 
การพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
    4) นวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
    5) สร้างความเป็นเลิศและพัฒนาครูเคมี - อบรม STEM Education และ Activity 
Based Learning ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์
    6) สร้างครูภาษาอังกฤษยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 - พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
    7) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยปัญหาในการจัดการเรียน 
การสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
    8) เสริมสร้างทักษะความเป็นครูภาษาจีนในศตวรรตที่ 21 ให้แก่นักศึกษาสาขาการสอน 
ภาษาจีน ชั้นปีที่ 1
    9) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู (ปฐมวัย) เติมเต็มครูปฐมวัย 
ที่สร้างสรรค์ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1
    10)  เพิ่มพูนศักยภาพวิชาชีพพลศึกษา - ว่ายน�้าเพื่อชีวิต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา 
พลศึกษา ชั้นปีที่ 1
    11)  สร้างครูคหกรรมศาสตร์ - ความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
    12)  การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูอุตสาหกรรมศิลป์สู่ความเป็นเลิศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
    13)  สร้างครูภาษาไทย - ภาษา วรรณคดี สื่อท�ามือ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
    14)  สร้างแรงบันดาลใจสร้างครูพันธุ์ใหม่ สร้างครูไทย 4.0 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
    15)  เข้าร ่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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    16)  บ่มเพาะครูสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
    17)  พัฒนากระบวนการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตครู โดยใช้ School integrated 
learning (ตามแนวทาง Work integrated leaning แบบเข้มข้น)

  • พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล
   มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา และให้เป็นหนึ่งในโครงการและ 
กิจกรรมเร่งด่วนน�าร่องเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์และวิชาชีพเฉพาะเพื่อให้สามารถตอบสนอง 
ต่อนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล กลุ่มศาสตร์เฉพาะในการผลิตเพื่อให้มีก�าลังคนเพียงพอรองรับ 
การพัฒนาประเทศภายใต้ศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้สูงวัย 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสังคมและเศรษฐกิจชายแดน 
ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และด้านการผลิตและพัฒนาครู โดยเน้นกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 
ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีลักษณะเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Fast Track & Special Forces) 
และจะด�าเนินการต่อเนื่องเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและแตกต่างจากระบบปกติ

 3. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะบัณฑิต ส�าหรับศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะสากล

  • ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการการเรียน 
และการท�างาน
   มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
CRRU-WILL ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหาร และคณะบดีทั้ง 14 คณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา เพื่อให้เกิด 
การผลักดันและสนับสนุนให้สามารถน�า WILL ลงไปสู่การปฏิบัติระดับคณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา โดยก�าหนด 
รูปแบบการศึกษาบูรณาการกับการท�างาน (Work Integrated Leaning : WIL) จ�านวน 9 รูปแบบ ดังนี้
    1) การก�าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience)
    2) การเรียนสลับการท�างาน (Sandwich Course)
    3) สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
    4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท�างาน (Cognitive 
Apprenticeship or Job Shadowing)
    5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)
    6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticeship)
    7) การบรรจุให้ท�างานหรือการฝึกเฉพาะต�าแหน่ง (Placement or Practicum)
    8) ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork)
    9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส�าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship)
   จากการด�าเนินการดังกล่าวพบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ�านวน 14 คณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา 
ได้รับประสบการณ์จริงจากการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนกับการท�างาน สามารถท�างาน 
ตรงสาขาที่ส�าเร็จการศึกษา และนายจ้าง/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ โดยนักศึกษาท่ีผ่านการจัดการเรียน 
การสอนบูรณาการกับการท�างาน (Work Integrated Learning : WIL) ได้งานท�าหลังส�าเร็จการศึกษา ร้อยละ 77.09 
และนายจ้าง/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตอยู่ในระดับดี (4.42)

  • ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ม ี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของศาสตร์และสาขาวิชานั้นๆ
   มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

    ปรับปรุง พัฒนาอาคารและห้องปฏิบัติการ (3 อาคาร)
    1) อาคารเรียนและส�านักงานคณะครุศาสตร์ เพื่อให้สามารถรองรับกับจ�านวนนักศึกษา 
ทั้งหมดได้
    2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือจัดเป็นห้องปฏิบัติการ 
ให้สาขาวิชาด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ปฏิบัติการ
    3) อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อให ้
สามารถรองรับกับจ�านวนนักศึกษาและรายวิชาที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งด�าเนินการตามภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและมหาวิทยาลัยยังได้ด�าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ 
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนห้องปฏิบัติการเฉพาะทางดังกล่าวอีก 81 รายการ

  • สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีทักษะและความสามารถพิเศษให้มีโอกาสในการพัฒนา 
ศักยภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
   มหาวิทยาลัยสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตาม 
อัตลักษณ์ตามที่หน่วยงานก�าหนด จ�านวน 116 กิจกรรม จ�าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

    หน่วยงาน       จ�านวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์ 11

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

3. คณะวิทยาการจัดการ 33

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8

5. คณะมนุษยศาสตร์ 5

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 4

7. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 13

8. ส�านักวิชาบัญชี 3

9. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 10

10. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7

11. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4

12. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 1

13. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 6

14. ส�านักนวัตกรรมและบริการสังคม 3

15. กองพัฒนานักศึกษา 6

รวมทั้งสิ้น 116
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และยังได้มุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา ผู้ประกอบการ ชุมชน และเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 
ของผู้ประกอบการ SME ในท้องถิ่น โดยมีผลการด�าเนินกิจกรรม เช่น
    1) สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาท่ีอยู่ระหว่างช้ันปีที ่
1-2 จ�านวน 100 คน ได้ตระหนักถึงการสร้างทางเลือกหลังจากส�าเร็จการศึกษาโดยสร้างอาชีพเป็นของตนเอง 
โดยได้เชิญศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542 คุณณรงค์ชัย มงคลโรจน์กุล เจ้าของกิจการดอยสตอรี่  
ผู้ประกอบการธุรกิจธัญพืช มาถ่ายทอดประสบการณ์เส้นทางสร้างอาชีพที่อยู่ใกล้ตัว และข้อคิดในการเลือก 
ประกอบอาชีพหลังจากส�าเร็จการศึกษา
    2) เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุนบัณฑิตใหม่มีทักษะทางวิชาชีพคิดได้ท�าเป็น 
และสร้างงานได้ ครั้งที่ 2/2561 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จ�านวน 100 คน รับการฝึกทักษะทางอาชีพที่เป็น 
ความต้องการของตลาดและสามารถน�าไปลงทุนเป็นกิจการของตนเองได้ โดยอาชีพที่ได้เลือกมา จ�านวน 3 อาชีพ 
ได้แก่ การสกรีนเสื้อยืด การท�าลูกชุบไส้ผลไม้ท้องถิ่น และการท�าไอศกรีมโฮมเมด
    3) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรสายวิจัย ด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งหวัง 
ให้อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย จ�านวน 30 คน ได้ตระหนักและเกิดการกระตุ้นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อคุ้มครองงานวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการน�าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า

  • จัดให้มีศูนย์การให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือช่วยเหลือและแนะน�านักศึกษาท้ังในด้านวิชาการ 
และทักษะการใช้ชีวิต
   มหาวิทยาลัยได้จัดบริการให้ค�าปรึกษาขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาท้ังใน 
ด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต โดยจัดให้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้าน 
การให้ค�าปรึกษาเชิงจิตวิทยาท�าหน้าที่ประจ�าเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ วางแผนแก้ไข 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่างๆ (เฉพาะกลุ่มเสี่ยง) ติดตามและประเมินผล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีนักศึกษาเข้ารับบริการทั้งหมด 148 คน นอกจากน้ี หน่วยบริการแนะแนวให้ค�าปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา ดังนี้
    1) โครงการทักษะจ�าเป็นของนักศึกษาจบใหม่ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในงานเฉพาะด้าน คุณป้องเกตุ แสงสุข ผู ้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย ์ บริษัท เซ็นทรัล 
พัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด มาบรรยายให้ความรู้และท�ากิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแสดงความคิด 
ของตนเองได้อย่างอิสระ
    2) มหกรรมเปิดโลกกว้างสู ่อาชีพ เพื่อคนไทยมีงานท�าจังหวัดเชียงรายร่วมมือกับ 
ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
    3) จัดท�าใบลงทะเบียนรับสมัครนักศึกษาที่สนใจหารายได ้พิ เศษระหว ่างเ รียน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนะแนวผ่านทางเพจแนะแนวและจัดหางาน CRRU เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ ์
ต�าแหน่งงานว่างต่างๆ และให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วขึ้น

  • พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   1) ทดสอบความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า – ก่อนจบการศึกษา
    มหาวิทยาลัยด�าเนินการทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาใหม่ 
(OET) และก�าหนดให้นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาที่มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตจะต้องผ่านการทดสอบ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยก่อนส�าเร็จการศึกษา (EET) เพื่อให้นักศึกษา 
มีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปใช้ในการท�างาน และ 
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับ ดังนี้

    1.1) ระดับดีมาก = 80 – 100 คะแนน
    1.2) ระดับดี  = 66 – 79 คะแนน
    1.3) ระดับพอใช้ = 55 – 65 คะแนน
    1.4) ระดับควรปรับปรุง = 0 – 54 คะแนน
   2) พัฒนาและปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
    มหาวิทยาลัยด�าเนินการพัฒนาข้อสอบที่ใช้ส�าหรับทดสอบวัดความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาทุกระดับ ให้มีมาตรฐานตรงตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลของยุโรป หรือ Common European Framework 
of Reference for Language (CEFR) เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการทดสอบได้รับการทดสอบโดยข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
ตรงตามกรอบมาตรฐาน (CEFR) และสามารถใช้ผลการทดสอบอ้างอิงกับกรอบมาตรฐาน (CEFR) ได้
   3) พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    มหาวิทยาลัยได้ยกระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา โดยบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร (ภาษาอังกฤษ) จ�านวน 
6 รายวิชา ระบบการทดสอบ EET และการใช้งานสื่อ English Discoveries Online (EDO) และก�าหนด 
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้ารับการอบรมผ่านสื่อ EDO และลงทะเบียนทดสอบความรู ้ผ่านระบบ 
ในภาคเรียนที่ 3 ซึ่งผลการจัดการทดสอบ English Discoveries โดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
ให้กับนักศึกษา รหัส 60 โดยใช้ชุดข้อสอบ English Discoveries ในระดับ Intermediate3 มีนักศึกษา 
ลงทะเบียน จ�านวน 3,302 คน เข้าสอบจ�านวน 2,526 คน ขาดสอบจ�านวน 776 คน

  • พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   มหาวิทยาลัยด�าเนินการทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาไทยส�าหรับนักศึกษาใหม่ (BTT) 
โดยเริ่มใช้ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และก�าหนดให้นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา 
จะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าด้านภาษาไทยของมหาวิทยาลัยก่อนส�าเร็จการศึกษา (ETT) 
ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และทักษะปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21

  • พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้น และ 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้นและ 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียน 
และการท�างานได้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้ส�านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศด�าเนินการทดสอบนักศึกษา จ�านวน 2 แบบ คือ
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    1) การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีแรกเข้า (BIT: Basic Information Technology) 
ลักษณะข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความรู้และทักษะการใช้ 
โปรแกรมส�าเร็จรูปทางด้านส�านักงานเบื้องต้น โดยมีการแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดท�าข้อสอบมาตรฐาน มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ดังนี้
     1.1) ทักษะด้านการจัดการเอกสาร
     1.2) ทักษะด้านตารางการค�านวณ
     1.3) ทักษะด้านการน�าเสนอข้อมูล
   หลักเกณฑ์การผ่าน คือ ในกรณีสอบซึ่งข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยนักศึกษาต้องได้คะแนนรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือกรณีที่สอบไม่ผ่านสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบได้
    2) การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนส�าเร็จการศึกษา (EIT: Exit Exam 
Information Technology Test) ลักษณะข้อสอบ เป็นการสอบวัดความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมส�านักงาน 
อย่างเป็นมาตรฐานสากลที่ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ส�าคัญของตลาดแรงงาน 
สามารถผลิตผลงานพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มแรงงานสมัยใหม่ โดยมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการออกข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท�าข้อสอบและมีเนื้อหาในการสอบ ดังนี้
     2.1) ทักษะด้านการจัดการเอกสาร
     2.2) ทักษะด้านการจัดการตารางการค�านวณ
     2.3) ทักษะด้านการน�าเสนอข้อมูล
   หลักเกณฑ์ในการผ่านการทดสอบจะมี 3 หลักเกณฑ์ คือ
     • เข้าทดสอบวัดมาตรฐานจะเป็นข้อสอบแบบปรนัย ระดับคะแนนสอบผ่านไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของคะแนนสอบ
     • เข้ารับการฝึกอบรม โดยจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของเวลาการฝึกอบรม และต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การฝึกอบรม
     • ระดับความสามารถเทียบมาตรฐาน จะต้องมีหนังสือรับรอง/ประกาศนียบัตร MOS 
ในระดับพื้นฐาน (Core) หรือเชี่ยวชาญ (Expert) หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (Master), หนังสือรับรอง/ 
ประกาศนียบัตร Libre Office Certified L1 หรือ L2 Support Professional

  • ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเพ่ิมสัดส่วนจ�านวนหน่วยกิตและ 
รายวิชาภาษาอังกฤษที่ก�าหนดให้เรียนเพิ่มขึ้น
   มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดนโยบายปรับปรุง/ยกร่างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความทันสมัย 
ทันต่อสภาวการณ์ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการปรับปรุง/ยกร่างรายวิชาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป มีหน้าที่ (1) พิจารณาปรับปรุง/ยกร่างรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีความทันสมัยทันต่อสภาวการณ์ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ (2) เป็นผู้ประสานงานในการจัดท�าค�าอธิบายรายวิชา เน้ือหา และ 
วิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยแนวทางการปรับปรุงสัดส่วนจ�านวนหน่วยกิตของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ดังนี้
    1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(เดิม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
    2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (เดิมไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต)

    3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (เดิม 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
    4) กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (เดิม ไม่มี)

 4. เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นคนดี คนเก่ง และส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษในการสร้างชื่อเสียง 
ให้แก่มหาวิทยาลัย

  • พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนดี คนเก่ง รับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
   มหาวิทยาลัยสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ทางวิชาการ 
และวิชาชีพ บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ  
มีความส�านึกรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัย สภา/องค์กรวิชาชีพก�าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันของนักศึกษาได้อย่างยั่งยืน

 จ�านวนกิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนดี คนเก่ง รับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ด ี
ของสังคม

    หน่วยงาน       จ�านวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์ 72

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19

3. คณะวิทยาการจัดการ 45

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4

5. คณะมนุษยศาสตร์ 38

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2

7. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 28

8. ส�านักวิชาบัญชี 7

9. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 1

10. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7

11. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15

12. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 13

13. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 13

รวมทั้งสิ้น 264
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  • สนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในลักษณะบุคคล และกลุ่ม
   มหาวิทยาลัยสนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ 
ทั้งในลักษณะบุคคลและกลุ่ม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
    1) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 และเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
    2) เข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัว ประจ�าปี 2561 ในหัวข้อ 
"ระบบแจ้งเตือนและระบุต�าแหน่งส�าหรับสัตว์"
    3) เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และการน�าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ�าปี 2561 ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0"
    4) เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมอาหารการเพิ่มมูลค่าผลผลิต คหกรรมศาสตร์ด้วเทคโนโลยี
    5) เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและด้านอิเล็กทรอนิกส์
    6) เข้าร่วมการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย 2561
    7) เข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” ในหัวข้อ น�้าเน่ามาค่าแก๊สลด 
ตลาดสดยิ้ม
    8) เข้าร่วมการประกวดบูธนิทรรศการผลงานนิสิต-นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ในงานสถาปนิก' 61
    9) เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหาร รอบชิงชนะเลิศ
    10) เข้าร่วมการประกวด "นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย" 
ปี 2561

  • เชิดชูเกียรติและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในลักษณะบุคคลและกลุ่ม
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือใบประกาศเกียรติคุณที่สร้างชื่อเสียง 
ให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มหรือทีม จ�าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

    ชื่อ-สกุล     รางวัลที่ได้รับ     วัน เดือน ปี
    สถานที่เข้าร่วม

กิจกรรม

10.

11.

12.

นางสาวอภิครา มาลัย

นางสาวชนัญธิดา ยารังสี

นางสาวอรทัย มาไกล

ชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวน

ถาดแบบชื้น

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

13. นายศักดา มาเยอะ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

14. นายชนุตร์ ยานะจิต รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

การแข่งขันสุนทรพจน์ (ภาษาไทย)

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

15. นายธีรพงษ์ ผิวผ่อง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

การประกวดเล่านิทาน (ประเภทเดี่ยว)

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

16.

17.

18.

นางสาวกุลสตรี ศรีหนูปุ้ย

นางสาววริศรา เขื่อนขันธ์

นางสาวเศรษฐินี มูลศรี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

19.

20.

นายสุชาติ เกษตรสุขถาวร

นางสาวกนกวรรณ ไพกะเพศ

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

21. นางสาวนาง แซ่ตา รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

22. นางสาววิไล แซ่เฮ่อ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

คณะวิทยาการจัดการ

23.

24.

25.

นายชาญณรงค์ วรรณสอน

นายวรพรต ทองอันชา

นางสาวสุภาพรรณ มะเทวิน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

การประกวดหนังสั้น The Giver 

Short Film Contest ครั้งที่ 1 

หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากเรื่องจริง

ของการให้”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 

2560

โรงภาพยนตร์ควอเทียร์

ซีเนอาร์ต (Quartier 

CineArt) ศูนย์การค้า

เอ็มควอเทียร์

กรุงเทพมหานคร

26.

27.

28.

นายชาญณรงค์ วรรณสอน

นายวรพรต ทองอันชา

นางสาวสุภาพรรณ มะเทวิน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยม

จากการประกวด Aioi Viral Video

Contest หัวข้อ "Insurance

ensures your happiness 

ประกันภัยใส่ใจในความสุข”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสวนสมเด็จ

เจ้าพระยา

29.

30.

31.

นายนันทพันธ์ กันธิมา

นายธนโชติ สุปง

นายบูรพันธ์ สภาอิ

ผลงานสารคดีเชิงข่าว เรื่อง

“ป่าซ่อนมลพิษ” ผ่านการคัดเลือก

เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย และ

ได้รับการออกอากาศในรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7

วันที่ 10 มีนาคม

2561

ห้องประชุมใหญ่

บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จ�ากัด

    ชื่อ-สกุล     รางวัลที่ได้รับ     วัน เดือน ปี
    สถานที่เข้าร่วม

กิจกรรม

คณะครุศาสตร์

1. นางสาวกรรณิการณ์ ทรงจา ชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์

(ภาษาไทย)

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

2.

3.

4.

นางสาวสุพัตรา ยาสมุทร

นางสาวสุนันทา บุญน�า

นางสาวเกตน์นิภา หนองปกติ

ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

5.

6.

7.

8.

9.

นางสาวพรสวรรค์ ตุ้ยสุวรรณ

นางสาววราพร ก�าแปง

นางสาวกนกกาญจน์ สุขยิ่ง

นายพงศ์พัฒน์ ตาแปง

นายอรรถพล ปิยะลังกา

ชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลัก

ผักและผลไม้

วันที่ 3 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม
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    ชื่อ-สกุล     รางวัลที่ได้รับ     วัน เดือน ปี
    สถานที่เข้าร่วม

กิจกรรม

32. นางสาวรัญชิดา อรรฆรัติฐิกาล รางวัลชมเชย การประกวด

Infographic หัวข้อ “ดิจิทัล

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 18 พฤษภาคม 

2561

ส�านักดิจิทัลเพื่อการ

ศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่

33.

34.

35.

นายชาญณรงค์ วรรณสอน

นายวรพรต ทองอันชา

นางสาวสุภาพรรณ มะเทวิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดคลิปวีดีโอ

เพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”

ในหัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชน

และท้องถิ่น”

วันที่ 22 พฤษภาคม 

2561

กระทรวงพาณิชย์ 

จังหวัดนนทบุรี

36. นายกวิน แดงโชติ รางวัล Popular Vote การประกวด

ภาพถ่ายหัวข้อ “ล้านนาเล่าว่า” ใน

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา

วันที่ 26 มิถุนายน 

2561

สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

37. นางสาวจิรประภา จ�าปาทอง รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคคล

ต้นแบบ สาขาลูกตัวอย่างดีเด่น 

ประจ�าปี 2561 ในโครงการ

เทิดพระเกียรติองค์ราชัน

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ศูนย์ประชุมสถาบัน

วิจัยจุฬาภรณ์ 

กรุงเทพมหานคร

38.

39.

40.

41.

นายสมชาย สายใจ

นายอนุพงษ์ ปงแก้ว

นายอมรเทพ จันดีมาก

นายก้องภพ พิกุล

รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular

Vote จากการประกวดคลิปวีดีโอ

การท่องเที่ยว ในโครงการเชียงราย

แต้ แต้ ตอน “วัยรุ่นเชียงราย

โชว์เหนือ”

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 หอปรัชญารัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

42.

43.

นายชาญณรงค์ วรรณสอน

นางสาวสุภาพรรณ มะเทวิน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ 

“แค่ปรับราชการก็เปลี่ยน”

วันที่ 10 สิงหาคม 

2561

ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 

กรุงเทพมหานคร

44. นายธีรยุทธ ขัดค�า รางวัลเหรียญทอง และรางวัล 

Popular Vote การประกวด

การสร้างสรรค์เทคนิคถ่ายภาพ

และการตกแต่งภาพด้วย

โปรแกรมประยุกต์ ในโครงการ 

"ศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์

สานศิลป์ สร้างรัก ปรากฏรูป"

วันที่ 30 สิงหาคม 

2561

พิพิธภัณฑ์บ้านด�า 

จังหวัดเชียงราย

45. นายทรงศักดิ์ ศิลปชัย รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล 

Popular Vote การประกวด

การสร้างสรรค์เทคนิคถ่ายภาพ

และการตกแต่งภาพด้วย

โปรแกรมประยุกต์ ในโครงการ 

"ศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์

สร้างรัก ปรากฏรูป"

วันที่ 30 สิงหาคม 

2561

พิพิธภัณฑ์บ้านด�า 

จังหวัดเชียงราย

    ชื่อ-สกุล     รางวัลที่ได้รับ     วัน เดือน ปี
    สถานที่เข้าร่วม

กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

46. นายเอกลักษณ์ บุญปั๋น รางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องประดับ

โครงการ “การออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

และผ้าทอ” กิจกรรม Creative 

Eastern Lanna Award 2018

วันที่ 1 กันยายน 

2561

จังหวัดน่าน

47. นางสาวเบญจมาศ บัวการ รางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าทอ 

โครงการ “การออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

และผ้าทอ” กิจกรรม Creative 

Eastern Lanna Award 2018

วันที่ 1 กันยายน 

2561

จังหวัดน่าน

48. นายณัฏฐ์ สุภาวสิทธิ์ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018

(Quality Youths Scholarship 

of The Year 2018)

วันที่ 19 ตุลาคม 

2561

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

49.

50.

นายณัฏฐ์ สุภาวสิทธิ์

นายจักรราช ไชยสกุล

รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่พระราชทาน

การแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับ

ระบบควบคุม Smart Home

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์

2561

งานราชภัฏบุรีรัมย์

มหกรรมวิชาการและ

วัฒนธรรมนานาชาติ 

ครั้งที่ 2

ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์

51. นางสาวอายิว มาเยอะ รางวัลชนะเลิศ การประกวด

ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ

ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

วันที่ 5 สิงหาคม 

2561

มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ 

กรุงเทพมหานคร

ส�านักวิชาสังคมศาสตร์

52. นางสาวรุ่งธิวา ไชยธี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

การน�าเสนอโปสเตอร์ในการประชุม

วิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์

และภูมิสารสนเทศศาสตร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 

2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

53. นางสาวนริตา วิชา รางวัลชมเชย การน�าเสนอปากเปล่า

ในการประชุมวิชาการนิสิต

นักศึกษาภูมิศาสตร์

และภูมิสารสนเทศศาสตร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 

2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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    ชื่อ-สกุล     รางวัลที่ได้รับ     วัน เดือน ปี
    สถานที่เข้าร่วม

กิจกรรม

54. นางสาวศิริวรรณ โฉลกดี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

การน�าเสนอโปสเตอร์ ในการประชุม

วิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์

และภูมิสารสนเทศศาสตร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 

2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

55. นางสาวภาพตะวัน ขวัญธนวนิชย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

การประกวด Creative Eastern 

Lanna Awards 2008

12 กันยายน 2561 โรงแรมดิเอมเพรส 

อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน

ส�านักวิชาบัญชี

56.

57.

58.

59.

60.

นางสาวเกศรินทร์ ศรีพรม

นางสาวจีรภิญญา ฐานะกอง

นางสาวดวงใจ โมราเจริญ

นางสาวปิยะธิดา สารสม

นางสาวรัชนีกร ค�าปัน

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ประกวด

คลิปวีดีโอ “จรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

วันที่ 28 กันยายน 

2561

สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถมัภ์

ส�านักงานสาขาเชียงใหม่

ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

61.

62.

63.

64.

65.

66.

นางสาวหอม อินแก้ว

นายยศกร สุปัญญา

นายอ�านาจ ราชคม

นายอธิวัตน์ อินต๊ะวิชัย

นางสาวอภิญญา สมฟองทอง

นายวุฒิไกร ท่อศิลปะ

รางวัล Very Good Paper Award

จากการประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

(The 6 ASEAN Undergraduate

Conference in Computing :

AUCC – 2018)

วันที่ 22-26 มีนาคม 

2561

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

กรุงเทพมหานคร

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

นายปิติ พุ่มพวง

นายภิทัต โกเสนตอ

นายทวีชัย ชัยวงศ์

นายพัสกี วงศ์ชุมภู

นายธนภูมิ ส่องแสงรักษ์

นางสาวมณฑิตา ใจวังเย็น

นายศรันยู อุตตะละ

นางสาวขนิษฐา ยอดมูลดี

นางสาววริศนา เวียนทอง

นายวิทยา อินทร์บุญ

นายสัตยพงษ์ คุณปัญญา

รางวัล Good Paper Award 

จากการประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

(The 6 ASEAN Undergraduate

Conference in Computing : 

AUCC – 2018)

วันที่ 22-26 มีนาคม

2561

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

กรุงเทพมหานคร

   นอกจากน้ีแล้วมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเงินรางวัลเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 
"เขลางค์นครเกมส์" จ�านวน 164 ราย

    ชื่อ-สกุล     รางวัลที่ได้รับ     วัน เดือน ปี
    สถานที่เข้าร่วม

กิจกรรม

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

นางสาวนรีกานต์ ค�าแสน

นางสาวดุจดาว เดชมงคล

นางสาวกิ่งกาญจน์ ค�าใบ

นางสาวกิติภรณ์ เป็งภิระ

นางสาวจิราภรณ์ โยธิกัน

นางสาวณัฐธิดา ต้อติดวง

นางสาวธัญญา ถาก�าวิน

นางสาวเบญจรงค์ พูลสวัสดิ์

นางสาววิลาวรรณ วันทิตย์

นายณัฐนันท์ สุวรรณอินทร์

รางวัล Innivation for older 

persons ประกวด Young 

Crenoactive Award 2018 

โครงการ 2 วัยคลายเหงา

(Two Gens To Loneliness)

วันที่ 25 กันยายน 

2561

สภากาชาดไทย

ณ โรงภาพยนตร์

สยามพารากอน

ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ

88.

89.

90.

นายสุรเชษฐ์ หอมสุด

นาสาวสุปรียา ขัติยะ

นางสาวสิรินภา ตาธิ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา

ทางวิชาการ การประชุมวิชาการ

ราชภัฏรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ

ครั้งที่ 1

วันที่ 22-23 มีนาคม 

2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

91.

92.

93.

นายกฤษกร สมุทรารินทร์

นางสาวเอริ นากุ

นางสาวสุจิตรา ดวงแก้ว

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา

ทางวิชาการ การประชุมวิชาการ

ราชภัฏรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ

ครั้งที่ 1

วันที่ 22-23 มีนาคม 

2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย
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 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน จูงใจ และส่งเสริมบรรยากาศ 
การเรียนการสอนของนักศึกษา และอาจารย์
   มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้มีความพร้อมเหมาะสมส�าหรับการใช้งาน มีความปลอดภัยส�าหรับให้บริการ และอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
และบุคลากร ดังนี้
   1) งานก่อสร้างสถานที่
    1.1)   อาคารห้องน�้า คสล. 1 ชั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    1.2)  อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   2) งานปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
    2.1)  จัดท�าห้องเรียนอัจฉริยะ และปรับปรุงห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    2.2) ปรับปรุงหลังคาอาคารส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    2.3) ปรับปรุงดาดฟ้าอาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    2.4) ทาสีภายนอกอาคาร กลุ่มโซนอาคารเรียนเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    2.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 34 (อาคารนาฏศิลป์เก่า)
    2.6) ด�าเนินการจัดกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ส�าหรับให้บริการ และสนับสนุนการเรียนรู ้
แก่นักศึกษา เช่น เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียงประจ�าห้องเรียน เคร่ืองปรับอากาศและจอรับภาพ 
เป็นต้น

  • ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้
ด้วยตนเองของนักศึกษา
   1) มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Bandwidth 400/400 Mbps 
เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
   2) มหาวิทยาลัยสามารถใช้งานชื่อโดเมนเนม crru.ac.th ได้ระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้บุคคลทั่วไป 
สามารถเข้าถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
   3) มหาวิทยาลัยสามารถใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ระยะเวลา 1 ปี
   4) มหาวิทยาลัยสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัท Microsoft เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างถูกกฎหมายในระยะเวลา 1 ปี
   5) มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลความปลอดภัยของอุปกรณ์ป้องกันการโจมตี 
ทางเครือข่ายได้ระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่ีมีความถูกต้องและความต่อเนื่อง 
ในการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
   6) มหาวิทยาลัยสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) ระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้บริการและใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
ได้อย่างต่อเนื่อง
   7) มีการบ�ารุงรักษาเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�าหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยระยะเวลา 1 ปี
   8) พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล (e-Book, e-Research, e-Thesis) และรองรับการเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ

  • ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
   1) ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้มีบรรยากาศจูงใจให้เข้าใช้บริการ 
และเอื้อต่อการเรียนรู้
   2) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต ่างๆ ทั้ งสื่ อสิ่ งพิมพ ์  สื่ อ โสตทัศน ์  และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
รายละเอียดดังนี้
 2.1) หนังสือ 
  - ภาษาไทย   จ�านวน 127,814 เล่ม
  - ภาษาต่างประเทศ จ�านวน 34,011 เล่ม
 2.2) วารสาร
  - ภาษาไทย   จ�านวน 335 รายชื่อ
  - ภาษาต่างประเทศ จ�านวน 25 รายชื่อ
 2.3) หนังสือพิมพ์
  - ภาษาไทย   จ�านวน 13 รายชื่อ
  - ภาษาต่างประทเศ จ�านวน 2 รายชื่อ
 2.4) สื่อโสตทัศนวัสดุ จ�านวน 19,070 รายการ
 2.5) ฐานข้อมูลออนไลน์ จ�านวน 17 ฐานข้อมูล
 2.6) เครื่องคอมพิวเตอร์
  - ส�าหรับค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ จ�านวน 12 เครื่อง
  - ส�าหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ จ�านวน 9 เครือง
  - จุดให้บริการ Wireless จ�านวน 24 จุด
 2.7) จ�านวนผู้เข้ารับบริการห้องสมุด
  - จ�านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จ�านวน 37,006 คน/ปี
  - การยืมหนังสือ จ�านวน 3,615 คน/ปี
  - การยืมโสตทัศนวัสดุ จ�านวน 216 รายการ/ปี
   3) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สารสนเทศด้วยตนเองโดยใช้ห้องสมุด 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ อบรม 
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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  • บูรณาการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานในลักษณะของ 
ห้องปฏิบัติการกลาง
   มหาวิทยาลัยจึงมีแผนการด�าเนินงานในเร่ืองการรวมศูนย์การใช้ห้องปฏิบัติการกลาง โดยม ี
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง (central lab) ข้ึน ซึ่งทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถใช้ร่วมกัน 
หน่วยงานจัดการศึกษาต่างๆ ไม่ต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอง โดยรวม 
เอาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส�าหรับการฝึกปฏิบัติของสาขาวิชาที่มีลักษณะเดียวกันมารวมไว้ด้วยกัน จ�านวน 1 อาคาร 
เพื่อลดความซ�้าซ้อนด้านงบประมาณ และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 6. การรักษาฐานนักศึกษา และการเพิ่มจ�านวนนักศึกษา

  • ทบทวนและปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
   มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
ท�าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง เป็นการกระตุ้นและจูงใจกลุ ่มเป้าหมายที่สนใจสมัคร 
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมีความมั่นใจในความพร้อม ประสิทธิภาพ คุณภาพและ 
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเปิดสอน 
โดยมหาวิทยาลัย และเกิดทัศนคติที่ดีเชื่อมั่นและยอมรับมหาวิทยาลัยเป็นผู้น�าด้านการศึกษา

  • พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศ 
ของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
   หน่วยงานจัดการศึกษาด�าเนินการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
และด�าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เช่น  
การพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดการศึกษา ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง 
ข้อมูลได้ง่าย การจัดกิจกรรม Road Show ตามโรงเรียนเป้าหมาย การแนะแนวศึกษาต่อในโรงเรียน และ 
การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

  • เพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติ
   มหาวิทยาลัยก�าหนดวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นสากลภายในมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายในการเพิ่ม 
จ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 
 7. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ

  • ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
   ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการยื่นขอหนังสือส�าคัญ 
ทางราชการออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการยื่นขอหนังสือส�าคัญทางราชการ 
และมีระบบฐานข้อมูลที่รองรับกับงานวิชาการ และรองรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ของบุคลากร
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ผลการด�าเนินงาน
 1. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

  • สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในการท�าผลงานทางวิชาการ และการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ
   1) จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาคุณภาพผลงานเพื่อก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ
   2) จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการให้มีความลุ่มลึกในศาสตร์ ดังนี้

   3) สนับสนุนเงินทุนเพื่อการจัดท�าเอกสารวิชาการส�าหรับบุคลากรสายวิชาการ จ�านวน 61 ทุน
   4) สนับสนุนการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

    หน่วยงาน       จ�านวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์ 12

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4

3. คณะวิทยาการจัดการ 30

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12

5. คณะมนุษยศาสตร์ 15

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 32

7. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 15

8. ส�านักวิชาบัญชี 7

9. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 8

10. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9

11. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9

12. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 11

13. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 2

รวม 166

    ชื่อ-สกุล       หน่วยงาน

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทราณี เปี่ยมสุวรรณกิจ คณะวิทยาการจัดการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ คนแรง คณะเทคโนโลอุตสาหกรรม

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภพ ใจแข็ง คณะเทคโนโลอุตสาหกรรม

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปราง เจริญผล คณะเทคโนโลอุตสาหกรรม

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย คณะมนุษยศาสตร์

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ศรีนาราช คณะมนุษยศาสตร์

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม พัฒนาโชติ ส�านักวิชาสังคมศาสตร์

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ ส�านักวิชาสังคมศาสตร์

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วรรณโล ส�านักวิชาบัญชี

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญล้อม ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ชื่อ-สกุล       หน่วยงาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ เวชชะ คณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ คณะครุศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤทัย ตันมา คณะครุศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร คณะครุศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ มะโนเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากุล คณะวิทยาการจัดการ

  • สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากร 
ที่ไปศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า 
ในสายงานอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
    1) ปฐมนิเทศและอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการท�างาน
    2) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงานส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับต�าแหน่งที่สูงขึ้น
    3) อบรมหลักสูตร นักบริการมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย 
และด�าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยบุคลากร 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถ และกระบวนการคิดเชิงบวกให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถใช้ความสามารถของตนมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
ตลอดจนพัฒนาตนเองสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งขององค์กรต่อไป
    4) สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิที่สูงข้ึน โดยการสนับสนุนทุนให้กับ 
บุคลากรที่ไปศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย 
ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุคลากรเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา จ�านวน 74 ทุน ประกอบด้วย (1) ระดับ 
ปริญญาเอก จ�านวน 71 ทุน และ (2) ระดับปริญญาโท จ�านวน 3 ทุนงบประมาณทั้งสิ้น 5,517,351 บาท
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    หน่วยงาน     จ�านวนกิจกรรม

1. บัณฑิตวิทยาลัย 1

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5

3. กองกลาง 2

4. กองคลัง 6

5. กองพัฒนานักศึกษา 3

6. กองอาคารสถานที่ 7

7. กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 3

8. กองวิเทศสัมพันธ์ 2

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 4

10. สภาคณาจารย์และข้าราชการ 3

11. งาน To Be Number One 1

12. ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

13. ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2

14. ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 1

15. โรงเรียนสาธิต 2

16. ส�านักนวัตกรรมและบริการสังคม 1

17. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 3

18. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ 3

19. ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา 6

20. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1

รวม 59

  • สนับสนุนและส่งเสริมการไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร จ�านวน 
13 หน่วยงาน 23 กิจกรรม ดังนี้

  • สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ และนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร ่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ 
และนานาชาติ ดังนี้
    1) โครงการพัฒนาครูของครู ณ University of Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย
    2) โครงการพัฒนาครูของครู ณ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย
    3) การน�าเสนอผลงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    4) ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” เพื่อน�าเสนอ 
ผลงานศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย
 
 2. ส่งเสริมสวัสดิการและการสร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคลากร

  • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน
   หน่วยงานต่างๆ ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีเอื้อ 
ต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การปรับสถานที่ท�างานโต๊ะ เก้าอี้ท�างาน 
การซ่อมแซมบ�ารุงรักษา สร้างความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น�าระบบ 5ส เข้ามาใช้ในการท�างานและ 
มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

    หน่วยงาน     จ�านวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์ 2

2. คณะวิทยาการจัดการ 2

3. คณะมนุษยศาสตร์ 2

4. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 1

5. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 3

6. ส�านักวิชาบัญชี 1

7. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 1

8. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

9. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 1

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3

11. กองนโยบายและแผน 3

12. กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 1

13. กองบริหารงานบุคคล 2

รวม 23

   นอกจากกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับหน่วยงาน 
ยังได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
จ�านวน 19 หน่วยงาน 59 กิจกรรม โดยจ�าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ANNUAL REPORT 2018 CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY68 69



  • ทบทวนและพัฒนาระบบสวัสดิการ และการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับบุคลากร
   มหาวิทยาลัยก�าหนดนโยบายในการจัดสวัสดิการ และสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย ดังนี้
    1) จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการสงเคราะห์ และสวัสดิการเงินกู้ส�าหรับบุคลากร
    2) ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลับราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 “มอกล้วยไข่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก�าแพงพชร และกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ประกาศเกียรติคุณรางวัล "ราชภัฏสดุดี" ประจ�าปี 2561 
ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล 
จ�าแนกตามประเภทรางวัล ดังต่อไปนี้
    1) รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย จ�านวน 4 คน
    2) รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น จ�านวน 2 คน
    3) รางวัลนักวิจัยดีเด่น จ�านวน 2 คน
    4) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จ�านวน 2 คน
    5) รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทบุคคล จ�านวน 1 คน และประเภทหน่วยงาน 
จ�านวน 1 หน่วยงาน
    6) รางวัลด้านบริการวิชาการแก่สังคม จ�านวน 2 คน
    7) รางวัลศาสตร์พระราชา จ�านวน 2 หน่วยงาน
    8) รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น ระดับหน่วยงาน จ�านวน 12 คน

  • จัดตั้งสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อเป็นเวทีกลางในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์อันด ี
และท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
   มหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดต้ังสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมีอาจารย์ปฐมทัศน์ 
บรรณเลิศ ได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรบุคลากร และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด�าเนินกิจกรรม จ�านวน 2 กิจกรรม ดังนี้
    1) จัดเวทีกลางในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี และท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
    2) จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการ และเชื่อมสัมพันธ ์
ระหว่างบุคลากร

  • สร้างระบบจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เพื่อน�าทุนทางปัญญาของ 
มหาวิทยาลัยมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์  
และบุคลากร เพื่อน�าความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้มีการด�าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
การประกันคุณภาพของหน่วยงานจัดการศึกษา ดังนี้
    1) ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา ด�าเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้เป็นไปตาม 
กระบวนการจัดการความรู้ตามระบบการประกันคุณภาพ

    2) จัดท�าแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินการ 
จัดการความรู ้ท้ังระบบในมหาวิทยาลัย โดยเป็นแบบอย่างในการจัดท�าแผนการจัดการความรู ้ของตนเอง 
พร้อมทั้งเกิดกระบวนการบริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
    3) ก�าหนดให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา จัดท�าโครงการ/กิจกรรมจัดการความรู ้ 
โดยก�าหนดงบประมาณในการด�าเนินการดังกล่าวลงในแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้มี 
งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมจัดการความรู้ตามระบบการประกันคุณภาพ
    4) คณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา ด�าเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ของตนเองเพ่ือให้เกิด 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยในแต่ละหน่วยงานได้ก�าหนดการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

    คณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา       ประเด็น

1. คณะครุศาสตร์ - การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ทิศทางการด�าเนินงานและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คณะวิทยาการจัดการ - การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ด้านงานการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย

5. คณะมนุษยศาสตร์ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก

- Guideline การรักษาโรคของแพทย์แผนไทยที่เป็นทางเลือกของระบบ

  บริการสุขภาพ (ฉบับ STAM)

7. วิทยาลัยนานาชาติ - การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย

  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจ

8. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ - การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม

- การเรียนการสอนแบบ WIL

- การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

- หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดวัตถุประสงค์ตาม TQF

9. ส�านักวิชาบัญชี - การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

- การพัฒนาหัวข้องานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง

  หรือผู้ร่วมวิจัย

- การท�าวิจัยเพื่อของบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนารวมถึง

  แหล่งภายนอก

- การพัฒนาการเขียนบทความงานวิจัย น�าเสนอระดับชาติและนานาชาติ

10. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว - การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

11. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

12. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - คู่มือปฏิบัติการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�างาน
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    คณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา       ประเด็น

13. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ - ด้านการจัดการเรียนการสอน

- ด้านพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ ระบบและกลไกการบริหาร

  และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ด้านเงินสนับสนุนการวิจัย

  และงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

- งานส�านักงานภาพรวมและงานการเงิน ได้แก่ การเงินและงบประมาณ

  งานธุรการ/เลขานุการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ส�านักวิชานิติศาสตร์ - การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

  และการจัดการความรู้

    5) มหาวิทยาลัยได้มีการก�ากับติดตามการด�าเนินการจัดการความรู้ของแต่ละ คณะ/ 
วิทยาลัย/ส�านักวิชา โดยให้รายงานผลการจัดการความรู้ และจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดีในภารกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    6) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ้ เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของ 
คณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา และให้ข้อเสนอแนะ
    7) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ด�าเนินโครงการการจัดการเรียนรู้มีอยู่หนึ่งหน่วยงาน 
คือ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจ�านวน 3 กิจกรรม ดังนี้
     7.1) การจัดการความรู้ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ 
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
     7.2) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์
     7.3) การจัดการความรู้ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการ 
ให้บริการอย่างมืออาชีพ

 3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

  • พัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
   มหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวม 4 ชุด และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้การด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

  • ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
   มหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยได้ด�าเนินการ 
ดังนี้
    1) มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ 
ต่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาไปสู่การน�าไปใช้งานในการปฏิบัติงาน การวางแผนการติดตาม 
และประเมินผล
    2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล ข้อมูลการใช้งานระบบ CRRU 
Njoys เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร การลงเวลาปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
    3) พัฒนาโปรแกรม CRRU Faculty เพื่อบันทึกข้อมูลการไปราชการ ค�าสั่งแต่งตั้งงานวิจัย 
ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ

เป้าหมาย : ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติและได้รับการน�าไปใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 

เป้าประสงค์ : นักวิจัยได้รับการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ 
และภูมิภาคอาเซียน
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ผลการด�าเนินงาน
 1. พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย และการเพิ่มจ�านวนนักวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย 
ของชาติ ทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและการบริการวิชาการของบุคลากรที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ และมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
   1) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม โดยจัดส่ง 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวด และน�าเสนอผลงานท้ังในระดับชาต ิ
และนานาชาติ เช่น
    1.1) เข้าร่วมการน�าเสนอผลงานวิจัย “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand 
Research Expo 2017)”
    1.2) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2
   2) พิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกันในวันราชภัฏ 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีเพ่ือให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย 
ของตนเอง และพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
ดังนี้

   โดยการจัดสรรงบประมาณทุนกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ�านวน 211 โครงการ ประกอบด้วย
    3.1)  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จ�านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.16 
เป็นเงินจ�านวน 112,000 บาท
    3.2) งานวิจัยเพื่อบูรณาการสู่เรียนการสอน จ�านวน 19 ชุดโครงการคิดเป็นร้อยละ 9.00 
เป็นเงินจ�านวน 727,600 บาท
    3.3) งานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ จ�านวน 179 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
84.84 เป็นเงินจ�านวน 10,693,000 บาท
   4) พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ เหมาะสม ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อส่งออกไปให้หน่วยงานภายนอก 
พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย

  • เสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
   มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับการความโปร่งใสในการด�าเนินงานตามภารกิจโดยการปฏิบัติราชการ 
ตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ ซ่ึงยึดหลัก 
ในการด�าเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้
    1) ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index) มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติราชการ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค�านึงถึงความส�าเร็จของงาน 
กล่าวคือ บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลส�าเร็จ 
ของงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
    2) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
พฤติกรรมของบุคลากรเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง 
ปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรม
    3) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) มหาวิทยาลัย 
มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากการไม่เคยถูกร้องเรียนจากบุคลากรภายใน 
และจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
    4) ด้านคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) การบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)

  • ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น 
การรับใช้สังคม
   มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยสนับสนุนการวิจัย (R-Unit) จ�านวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน เพื่อให้ 
นักวิจัยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการวิจัยส่งถึงนักวิจัยแต่ละหน่วยงาน นอกเหนือจากช่องทางอื่นๆ โดยการ 
ให้หน่วยงานด�าเนินการจัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์ จุดละ 1 แห่ง

   3) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร ในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
จ�านวน 284 ผลงาน ดังนี้

    ชื่อนักวิจัย     ชื่อรางวัลที่ได้รับ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร วินยางค์กูล นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล นักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบูล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. อาจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    แหล่งงบประมาณ
    จ�านวน 

(โครงการ)
    จ�านวนงบประมาณ 

(บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน 70 31,729,500

2. งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย 211 11,532,600

3. งบแหล่งอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 3 2,471,800

รวม 284 45,733,900
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  • ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
   มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ส ่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายข้ึน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่บุคลากร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมถึงมีหน่วยประสานงานส่งเสริมการวิจัยรับใช้สังคมตามนโยบาย “หน่ึงคณะ  
หนึ่งอ�าเภอ หนึ่งนวัตกรรม” พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการด�าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนและ 
อ�านวยความสะดวกในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัย

 2. เช่ือมโยงความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่นทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย และการบริการวิชาการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น
   มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ด้านการวิจัย และเป็นการเช่ือมโยงงานวิจัยซึ่งเป็นงานวิชาการกับท้องถิ่น ท�าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ได้แนวทางการท�าวิจัยที่มีโจทย์มาจากปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�าวิจัย 
ในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท�าวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัย
   ซึ่งผลการด�าเนินงานในครั้งนี้จะท�าให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์โจทย์จากชุมชนพัฒนา 
เป็นโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชุมชน 
และท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นที่ถือเป็นหน่วยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยเป็นการขับเคลื่อนการน�าวิชาการไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

  • สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับท้องถิ่น
   1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น โครงการวิจัยพื้นที่นางแล 
(ABC-CRRU) ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการสหวิทยาการ” ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต�าบลนางแล และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบข้อมูลงานวิจัยเชิงพื้นที่ระดับมหาวิทยาลัยและสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
   2) จัดท�าวารสารและเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย ด�าเนินการจัดท�า “วารสารการวิจัยกาสะลองค�า” 
จัดพิมพ์วารสารขึ้นเพ่ือเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์ และ 
บทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีก�าหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
Print ISSN 1906-3016 ท�าให้มหาวิทยาลัย มีวารสารการวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

 3. สร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น 
ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  • ส่งเสริมศักยภาพท้องถ่ินให้เข้มแข็งและยั่งยืน และพัฒนาการวิจัยด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน มุ่งเน้นการน�าองค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมทรัพยากร และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสาธารณะอย่างเหมาะสม
 การน�าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์โดยท้องถิ่น จ�านวน 150 ผลงานดังนี้

  • สนับสนุนการน�าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น
   อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลงานวิจัย 
เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ โดยผู้ที่มีประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย 
สู ่การสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ถูกน�าไปใช ้
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต บริการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น จ�านวน 122 ผลงาน

    คณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา     จ�านวนผลงาน

1. คณะครุศาสตร์ 12

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9

3. คณะวิทยาการจัดการ 12

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12

5. คณะมนุษยศาสตร์ 9

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 23

7. วิทยาลัยนานาชาติ 1

8. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 22

9. ส�านักวิชาบัญชี 7

10. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 6

11. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 14

12. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11

13. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 5

14. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 7

รวม 150
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  • ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร
   มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร โดยการจัดกิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาค�าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�านวน 4 คร้ัง และมีผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างขั้นตอน 
การจดสิทธิบัตร จ�านวน 4 ผลงาน ดังนี้

 4. พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและกระแสโลกาภิวัตน์

  • จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” ในลักษณะของความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชน
   มหาวิทยาลัยจัดต้ังสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ข้ึนเพื่อเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการท�างานร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบไปด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้
    1) ศูนย์สิ่งแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์
    2) ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
    3) ศูนย์เพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
    4) ศูนย์พลังงาน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
   สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพัฒนา “เศรษฐกิจเจริญเติบโตความครอบคลุมทางสังคม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้จัดท�า 
โครงการบูรณาการเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าชุมชนด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมร่วมกันภายในหน่วยงาน 
ภายในสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็น 
การบูรณาความรู ้และนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีอยู ่ของบุคลากรมาจัดการความรู ้
น�าไปถ่ายทอดและบูรณาการลงสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ให้ยั่งยืน ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีความร่วมมือทุกภาคส่วนซึ่งมีโครงการบูรณาการ ดังนี้

    ชื่อเรื่องงานวิจัย     ชื่อ – สกุล ผู้ท�าวิจัย      สังกัด

1. ชุดฝึกทดลองหาค่าคงที่เวลาของตัวเก็บประจุ

แบบปรับเปลี่ยนรูปแบบวงจรได้

1. อาจารย์ปริญญา สาเพชร

2. อาจารย์มีชัย เทพนุรัตน์

3. อาจารย์อนุสรณ์ ตองอ่อน

คณะครุศาสตร์

2. ชุดฝึกทดลองกล้องจุลทรรศน์แบบประกอบเอง

จากเลนส์ของเหลวคงรูป

อาจารย์ ดร.คมกริช แก้วพนัส คณะครุศาสตร์

3. กระบวนการเตรียมและสูตรต�ารับจากสารสกัด

โผงเผงที่ใช้กับผิวหนัง

อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. คะนึงหาล้านนา Chorale from Lanna folk songs อาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล ส�านักวิชาสังคมศาสตร์

    โครงการ        ชื่อหน่วยงานที่มีความร่วมมือ

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

(Community Based Solid Waste Management : CBM)

ปี 2559 งบประมาณ 660,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

584 คน พื้นที่เป้าหมาย 7 อ�าเภอ ประกอบด้วย

  1) อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง

  2) อ�าเภอเวียงแก่น

  3) อ�าเภอดอยหลวง

  4) อ�าเภอขุนตาล

  5) อ�าเภอพญาเม็งราย

  6) อ�าเภอแม่ลาว

  7) อ�าเภอเวียงป่าเป้า

1) จังหวัดเชียงราย

2) ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   จังหวัดเชียงราย

2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การผลิต GMP (Good Manufacturing Practice)

สับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค: บ้านโป่งพระบาท

จังหวัดเชียงราย ปี 2560

สถานประกอบการสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภควังภูแล

3. การจัดการองค์ความรู้ และถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน และชุมชนแบบบูรณาการ ในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จ�านวน 336 คน 

ปี 2560 งบประมาณ 900,000 บาท พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 

  1) เทศบาลต�าบลป่าตาล อ�าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

  2) เทศบาลต�าบลไม้ยา อ�าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

  3) เทศบาลต�าบลเชียงเคี่ยน อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

  4) องค์การบริหารส่วนต�าบลสันสลี อ�าเภอเวียงป่าเป้า 

     จังหวัดเชียงราย

  5) องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่เปา อ�าเภอพญาเม็งราย

     จังหวัดเชียงราย

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

4. พัฒนามาตรฐานน�้าปลาร้าปรุงรส ให้ได้มาตรฐาน อย. หรือ 

GMP ตามกฎหมายก�าหนด ปี 2561

บริษัท สยามริเวอร์ฟู๊ด จ�ากัด อ�าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร 

เพื่อยกระดับการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ตามแนวทางพระราชด�าริ ปี 2561 งบประมาณ 769,000 บาท

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

6. ส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย) ปี 2561-2562

งบประมาณ 1,400,000 บาท

1) วิทยาลัยนานาชาติ

2) ส�านักวิชาสังคมศาสตร์

3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4) ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5) วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

6) ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
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   นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู ้บริหาร 
มหาวิทยาลัยร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระดับอาเซียน ด้านวิชาการและวิจัยด้านพลังงานทดแทน และ 
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยพลังงาน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยสถาบันทางการศึกษา 8 ประเทศ 10 มหาวิทยาลัย ดังนี้
    1) Royal University of Phnom Penh (RUPP), of the Kingdom of Cambodia
    2) Universitas Indonesia (UI), of the Republic of Indonesia
    3) National University of Laos (NUOL), of the Lao People’s Democratic Republic
    4) Universiti Teknologi MARA (UiTM), of the Federation of Malaysia
    5) Technological University Hmawbi, of the Union of Myanmar
    6) Central Philippine University (CPU), of the Republic of the Philippines
    7) Naresuan University (NU)
    8) Chiang Mai Rajabhat University (CMRU)
    9) Chiang Rai Rajabhat University (CRRU)
    10) Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

  • จัดหาแหล่งทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน
   มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุน 
การวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ท�าให้นักวิจัยทราบถึงแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยภาครัฐและเอกชน  
และมีความรู้ความสามารถในการจัดท�าข้อเสนอการวิจัยและสามารถขอรับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนอื่น 
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ท่ีได้รับทุนสนับสนุน 
จากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้

  • ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาในเวทีระดับชาติและ 
นานาชาติ
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรน�าผลงานวิจัยไปน�าเสนอ 
ในที่ประชุมระดับชาติ และนานาชาติ จ�านวน 31 ผลงาน โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก 
และค่าลงทะเบียนในการน�าเสนอ ดังนี้
    1) สนับสนุนการน�าเสนอระดับชาติ จ�านวน 9 ผลงาน
    2) สนับสนุนการน�าเสนอระดับนานาชาติ จ�านวน 19 ผลงาน
    3) สนับสนุนการน�าเสนอระดับชาติและนานาชาติ จ�านวน 3 ผลงาน
    4) สนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ รวมทั้งสิ้น 41 บทความ
     4.1) วารสารที่อยู่ในฐาน TCI จ�านวน 28 บทความ
     4.2) วารสารที่อยู่ในฐาน SJR จ�านวน 13 บทความ
   และยังด�าเนินการจัดประชุมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้

    1) เข้าร ่วมโครงการประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี
    2) เข้าร่วมการน�าเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand  
Research Expo 2018)” ในระหว่างวันท่ี 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ 
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
    3) จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก�าหนดจัดระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

  • ส่งเสริมการวิจัยรับใช้สังคม ตามนโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งอ�าเภอ หนึ่งนวัตกรรม” 
เพื่อพัฒนาคุณภาพท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
ภายใต้แนวคิด “ราชภัฏเชียงรายโมเดล”
   1) ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
    1) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยท�าให้งานวิจัย 
เชิงพ้ืนที่ระดับมหาวิทยาลัย โครงการวิจัยพื้นที่นางแล (ABC-CRRU) ภายใต้แนวคิด “คนของพระราชา 
สู่การพัฒนาท้องถิ่น” การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (CRRU 
Research Road Map) สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนา 
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
    2) พัฒนาข้อเสนองานวิจัยเชิงพื้นท่ีระดับคณะ/ส�านักวิชา (โครงการวิจัยตามนโยบาย 
"หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม) ภายใต้แนวคิด “คนของพระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” การพัฒนาศักยภาพ 
และคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (CRRU Research Road Map)
   2) การวิจัยรับใช้สังคมตามนโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม”
    1) จัดประชุมชี้แจงการด�าเนินการวิจัยเชิงพ้ืนที่ระดับมหาวิทยาลัย (โครงการวิจัยพื้นท่ี 
นางแล (ABC-CRRU)) ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการสหวิทยาการ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลนางแล อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    2) ด�าเนินโครงการวิจัยตามนโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด 
“คนของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในพื้นที่ 8 อ�าเภอ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ�าเภอเมืองเชียงราย 
อ�าเภอแม่จัน อ�าเภอแม่ลาว อ�าเภอเวียงชัย อ�าเภอเชียงแสน อ�าเภอเวียงแก่น อ�าเภอเวียงป่าเป้า และอ�าเภอ 
แม่ฟ้าหลวง

  • สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน 
จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
   1) มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการให้บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย 
ระดับชาติ เรื่อง "การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12"
   2) ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 ส�าหรับบรรณาธิการวารสาร”
   3) สนับสนุนให้หน่วยงานจัดการศึกษาด�าเนินการจัดท�าวารสารเพ่ือเผยแพร่งานวิจัยตามศาสตร ์
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    3.1) สนับสนุนการจัดท�าวารสารฟ้าเหนือของคณะมนุษยศาสตร์
    3.2) สนับสนุนการจัดท�าวารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in 
The Greater Mekong Region ของวิทยาลัยนานาชาติ
    3.3) สนับสนุนการจัดท�าวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ของส�านักวิชานิติศาสตร์
    3.4) สนับสนุนการจัดท�าวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ของส�านักวิชาสังคมศาสตร์

    แหล่งงบประมาณจากภายนอก     จ�านวน (บาท)

1. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1,251,800

2. ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) 800,000

3. ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน�้าภาคเหนือ 420,000

รวม 2,471,800
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 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล การน�าผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา

  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
   1) มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการงานวิจัยขึ้นในชื่อ 
(1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (R-Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�าเนินงานด้านงานวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
และเข้าถึงระบบได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถน�าข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลช่วยหรือสนับสนุนในการก�ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีแล้วมหาวิทยาลัยมีการใช้งาน  
(2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และ (3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยภายในหน่วยงาน 
(DRMS) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้การบริหารจัดการและการติดตาม 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยสามารถเข้าระบบได้ทางเว็บไซต ์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
   2) จัดอบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ (DRMS) เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้
ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถน�าข้อมูลงานวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และสามารถให้บริการข้อมูลงานวิจัยแก่บุคลากรในหน่วยงานได้
   3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้งานเป็น e-Journal 
เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ระบบสามารถใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

  • เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และประเทศ
   มหาวิทยาลัยจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา เพื่อมหาวิทยาลัย 
เป็นที่รู ้จักของประชาชนมากขึ้น และถือเป็นการสร้างสื่อให้เป็นสากลท�าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มีการสื่อสารและแนวทางการท�าวิจัยมากข้ึน สามารถน�าสื่อดังกล่าวมาใช้ในการส่งข้อเสนอการวิจัยในเร่ืองอื่นๆ 
ต่อไป และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างแท้จริงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท�าวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัย ท�าให้ได้รับการรับรองคุณภาพจากการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง จากการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย : เป็นผู้น�าในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

เป้าประสงค์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการ 
และวิธีการในหลากหลายรูปแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
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ผลการด�าเนินงาน
 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

  • จัดท�าฐานข้อมูลการบริการวิชาการท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
   มหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนในท้องถิ่น การบริการวิชาการของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา และข้อมูลความต้องการ 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและน�าไปใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการ จ�านวน 1 ฐานข้อมูล

  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคร ู
และบุคลากรประจ�าการ การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนา 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมความปรองดองของคนในท้องถิ่น การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช การให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น�้า 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การให้บริการตรวจสอบมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา และการให้บริการรักษาสัตว์
   1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับมหาวิทยาลัย
    1.1)  เปิดเวทีประชุมเพื่อวางแผนก�าหนดพื้นที่ในการให้บริการวิชาการ และทราบถึง 
ความต้องการในการพัฒนาร่วมกันจากตัวแทนชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานจัดการศึกษาทุกหน่วยงาน และพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยซึ่งพื้นที่เป้าหมายในการด�าเนินงาน 
เพื่อพัฒนาให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ พื้นที่บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต�าบลนางแล อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    1.2) ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการท�างานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเวท ี
ในการจัดประชุมเพื่อท�าความเข้าใจและทบทวนผลการท�าบริการวิชาการในระดับภาพรวม
    1.3) ด�าเนินการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต�าบลนางแล 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ความรู้ด้านสมุนไพรในท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(2) การพัฒนากลุ่มหัตถกรรม (3) ผู้สูงอายุ และ (4) แปรรูปเนื้อสัตว์
    1.4) ติดตามผลการด�าเนินงานของกลุ่มที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง  
โดยจากผลการบริการวิชาการพบว่ากลุ่มท�าไม้กวาด กลุ่มก�าจัดขยะของหมู่บ้านยังมีการด�าเนินงานกลุ่ม และ 
สร้างรายได้ให้ชุมชนได้ และมีหมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้เรื่องสับปะรดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีรายการโทรทัศน์มาถ่ายท�า 
หลายรายการ
    1.5) ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น โดยน�าองค์ความรู ้
จากคณะ/ส�านักวิชา/วิทยาลัย มาพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้  
และยังมีการด�าเนินงานกลุ่มอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืนได้โดยชุมชนได้รางวัลชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
    1.6) ถอดบทเรียนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถ่ิน 
โดยจัดให้มีการประชุมสรุปรายงานและถอดบทเรียนด้านการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และวางแผนการบริการวิชาการแก่สังคมในปีต่อไป

   2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จ�านวน 122 กิจกรรม ดังนี้

   3) ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง 
ที่สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร ่วมกับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มีภารกิจในการศึกษาวิจัยและ 
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนเพื่อด�ารงรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสืบสานภูมิปัญญา โดยใช้ 
กระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้ด�าเนินกิจกรรมเด่น  
ดังนี้
    3.1) พัฒนาสถานประกอบการอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
    3.2) สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
    3.3) พัฒนามาตรฐานกิจกรรม 5 ส.
    3.4) พัฒนาตลาดสีเขียวให้ปลอดภัย
    3.5) ฟื้นฟูสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    คณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา     จ�านวนกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

คณะวิทยาการจัดการ 13

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3

คณะมนุษยศาสตร์ 10

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 5

ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 50

ส�านักวิชาบัญชี 4

ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 2

ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8

ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 8

ส�านักวิชานิติศาสตร์ 3

รวม 122
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   4) พัฒนาครูและบุคลากรประจ�าการ
    คณะครุศาสตร์ มีภารกิจในการมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในท้องถ่ินให้เป็นผู้มีศักยภาพในการท�างานด้านวิชาการและผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ซึ่ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรประจ�าการในพ้ืนที ่
จังหวัดเชียงราย จ�านวน 5 กิจกรรม ดังนี้
     4.1) การสร้างชุดทดลองทางฟิสิกส์ด้วยบอร์ดอาดุยโน่ ให้แก่ครูโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงราย 
     4.2) การใช้รูปแบบ PLC (Professional Learn in Community) ให้แก่คร ู
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
     4.3) อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom ด้วยเทคโนโลย ี
สู่ศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
     4.4) อบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี STEM สู่ศตวรรษที่ 21 
ให้แก่ครูโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
     4.5) การสร้างชุดเลนส์คิทส�าหรับกล้องจุลทรรศน์มือถือ ให้แก่ครูโรงเรียนในพื้นที่ 
จังหวัดเชียงราย
   5) ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ศูนย์เพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจในการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากภูมิปัญญาให้แก่ทรัพยากรและผลผลิตของชุมชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้แก่เกษตรกรชุมชนฐานราก ส่งเสริมนวัตกรรมจากภูมิปัญญาชุมชน พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเขตพื้นท่ีใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ซึ่งมีหน่วยงานในก�ากับที่มีหน้าที่ในการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด�าเนินงาน  
ดังนี้
     5.1) งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
ในชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�านวน 13 ผลิตภัณฑ์ ลงสู่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ จ�านวน 5 กลุ่มอาชีพ
       • กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบแปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงราย (วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มหมูด�าเหมยซาน อ�าเภอเทิง) มีสมาชิกกว่า 70 กว่าเรือน และมีเนื้อที่การเกษตรมากถึง 1,000 ไร่ ศูนย์ฯ 
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกบ จ�านวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ กบกะเพรากรอบ แคบกบปรุงรส น�้าพริกข่ากบ และ 
น่องกบแดดเดียว โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปกบให้ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์
       • หมู ่บ้านอินทรีย์ (Organic village) ต�าบลศรีเมืองชุม อ�าเภอแม่สาย 
เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์หนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงราย ที่ท�าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมู่บ้านและได้รับความเดือดร้อน 
จากผลผลิตของกลุ ่มล้นตลาด ศูนย์ฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว จ�านวน 
2 ผลิตภัณฑ์ คือ “ข้าวกรอบธัญพืช” และ “เกล็ดข้าวกล้องงอก 3 สี” และน�าองค์ความรู้จากการแปรรูปข้าว  
กลับไปถ่ายทอดเทคโนโลยีคืนสู่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์พัฒนา ต�าบลศรีเมืองชุม อ�าเภอแม่สาย เพื่อให้ 
สมาชิกในกลุ่มน�าสิ่งที่ได้มาสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว และลดปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาดอีกด้วย
       • น�าองค์ความรู้จากการแปรรูปข้าว ผลิตภัณฑ์ “ข้าวกรอบธัญพืช” ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีต่อให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าว 18 อ�าเภอ ของจังหวัดเชียงราย
       • เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรอ�าเภอเวียงแก่น ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ขมุบ้านวังผา 
ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ฯ ให้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนขมุ บ้านวังผา อ�าเภอเวียงแก่น ในการแก้ปัญหา 
ความยากจนให้กับชาวบ้าน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองขมุ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ 
ชาวบ้านเอง มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ และสามารถจ�าหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้จริง ศูนย์ฯ 
ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังผา ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จ�านวน 4 คร้ัง เพื่อเก็บข้อมูล 

จากประธานสหกรณ์การเกษตร อ�าเภอเวียงแก่น สมาชิกสภาเทศบาล ต�าบลท่าข้ามซึ่งเป็นชาติพันธุ์ขมุ และ 
ชาวบ้านขมุบ้านวังผา และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิม จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์  
คือ ข้าวก�่าขมุแพ็คสุญญากาศ และข้าวกล้องดอย 6 พลังธัญพืช
       • กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์เวียงหนอง บ้านแม่ลัว อ�าเภอแม่จัน ได้รับ 
ความเดือดร้อนประสบปัญหาผลผลิตกล้วยล้นตลาด กล้วยสดจ�าหน่ายได้น้อยและมีราคาต�่า ศูนย์ฯ ได้พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตกล้วย จ�านวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยตากธรรมชาติ 100% ที่มีคุณภาพ และถ่ายทอด 
องค์ความรู้การแปรรูปกล้วยตาก กลับคืนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์เวียงหนอง บ้านแม่ลัว ต�าบลท่าข้าวเปลือก 
อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
       • พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์จากถั่วเหลืองเป็น “โยเกิร์ตถั่วเหลือง 
ไอโซฟลาโวน” ซึ่งเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนามาจากงานวิจัย โดยได้รับคัดเลือกจากสถาบันบริหาร 
และพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น 1 ใน 5 งานวิจัยจากทั่วประเทศ ที่ได้น�า 
องค์ความรู้กลับไปถ่ายทอดคืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค เพื่อน�ากลับไปประกอบอาชีพได้จริง 
ศูนย์ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากถั่วเหลือง 100% ทั้งหมด 2 แบบ คือ โยเกิร์ตถ่ัวเหลืองชนิดคงตัว 
และโยเกิร์ตถั่วเหลืองชนิดดื่มแบบละ 3 รสชาติ
       • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผลผลิตกล้วยและข้าวของกลุ ่ม 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว อ�าเภอเมือง จ�านวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยกรอบรสน�้าผึ้งกล้วยกรอบรสชอคโกแลต 
เค้กสับปะรดภูแล และซุปข้าวกล้องงอกผสมงาด�า ให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานที่มีความแตกต่างจากที่อื่น 
พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สามารถยื่นขอรับรอง อย. จากกระทรวงสาธารณสุขได้
       • สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกับสับปะรด ให้กับเกษตรผู้ปลูก 
สับปะรดบ้านนางแลใน ต�าบลนางแล อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ กล้วยตาก 
และสับปะรดอบแห้ง
       • ร่วมหารือกับประธานและรองประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแขวงบ่อแก้ว 
ในการผลักดันให้เกิดสินค้า OTOP ของแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองห้วยทราย 
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และหาแนวทางความร่วมมือกับผู้ประกอบการของ สปป.ลาว ในการผลักดันสินค้า 
OTOP ของผู้ประกอบการเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
     5.2) งานพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และสนับสนุนด้านการตลาดให้กับสินค้าชุมชน
       • สนับสนุนบรรจุภัณฑ์และด้านการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 
ในชุมชน จ�านวน 3 กลุ่มอาชีพในพื้นที่ 3 อ�าเภอของจังหวัดเชียงราย คือ อ�าเภอแม่จัน อ�าเภอแม่สาย 
และอ�าเภอเมืองเชียงราย ได้แก่ กลุ่มกล้วยแม่ค�า กลุ่มแปรรูปพริกสมุนไพร ต�าบลเวียงพางค�ากลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ชุมชนคุณข้าว อ�าเภอเมือง
       • เป ็นที่ปรึกษาและช ่วยเหลือเกษตรกรผู ้ปลูกส ้มโอ ต�าบลหล่ายงาว  
อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ให้ได้โรงคัดผลผลิตส้มโอที่ได้มาตรฐาน พร้อมส่งเสริมและชี้แนะแนวทาง 
การสร้างโรงงานคัดผลผลิตเกษตรที่มีมาตรฐานแก่กลุ่มเกษตรกรปลูกส้มโอเวียงแก่น ต�าบลหล่ายงาว 
อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
       • เป็นท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ ่มผู ้ผลิต 
และแปรรูปเห็ดหอม (สวนเห็ดรัตนะ) ต�าบลป่าอ้อดอนชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
       • เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มสมุนไพร 
เทศบาลต�าบลพญาเม็งราย อ�าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชาเจียวกู่หลาน 
และผลิตภัณฑ์ชาหญ้าหวาน
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   6) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
    ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมมีพันธกิจ 
ในการส่งเสริมและบริการให้เกิดนวัตกรรมชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�าเนินงานผลิตพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ของชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ชนิด ซึ่งมีกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้าง 
องค์ความรู ้ในการขยายพันธุ ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจลงสู่ชุมชน และ 3) จัดท�าแผนการด�าเนินงานเชิงรุก และสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับชุมชนดังน้ัน ศูนย์ฯจึงได้รวบรวมผลการด�าเนินงาน 
โครงการต่างๆ ไว้ดังนี้
     6.1)  เก็บรักษาพันธุ์ต้นสักสายพันธุ์เสาชิงช้า
     6.2)  เก็บรักษาพันธุ์ต้นหน้าวัวสายพันธุ์ Tropical
     6.3)  เก็บรักษาพันธุ์ต้นหน้าวัวสายพันธุ์ Angle
     6.4)  เก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส
     6.5)  เก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้แคทลียา
     6.6)  เก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เหลืองจันทรบูรณ์
     6.7)  เก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอื้องสาย
     6.8)  เก็บรักษาพันธุ์กล้วยน�้าว้าปากช่อง 50 และน�้าว้าท่ายาง
     6.9)  เก็บรักษาพันธุ์กล้วยไข่เกษตร 2
     6.10)  เก็บรักษาพันธุ์กล้วยหอมทองเพชรบุรี และคาเวนดิช
     6.11)  เก็บรักษาพันธุ์ต้นเก๊กฮวยสีเหลืองกลิ่นน�้าผึ้ง และเก๊กฮวยสีขาว
     6.12)  เก็บรักษาพันธุ์ต้นสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80
     6.13)  เก็บรักษาพันธุ์ต้นถั่วดาวอินคา
   7) ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร น�้าและผลิตภัณฑ์
    ศูนย์สิ่งแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
มีนโยบายในการประสานงานกับผู้มาใช้บริการ และให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อท�าความเข้าใจในค�าร้องขอของลูกค้า 
และเพ่ือเป ็นการเฝ ้าระวังสมรรถนะ และมีการปฏิบัติงานอย่างผู ้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากร 
ศูนย์สิ่งแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือตลอดมา ตลอดจน 
มีการด�าเนินการแสวงหาผลสะท้อนกลับจากลูกค้าทั้งแง่บวกและแง่ลบ เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง 
คุณภาพการบริการให้มีมาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารงาน กิจกรรมการทดสอบ และ 
การบริการลูกค้า เพื่อให้ผลการด�าเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
ผู ้ปฏิ บัติงานสามารถปฏิบัติ งานได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต ้องการของทุกคน 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน  
หน่วยงานภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถจัดประเภทของผู้ใช้บริการออกเป็น 6 กลุ่ม

    รายการ      ผู้รับบริการ

1. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ “ด้านกายภาพ และเคมี” ได้แก่

   1) ค่าความเป็น กรด – ด่าง (pH - Meter)

   2) สี (Color)

   3) ความขุ่น (Turbidity)

   4) ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids : TS)

   5) ของแข็งละลายน�้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS) 

   6) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids : TSS) 

   7) ปริมาณเหล็กในน�้า (Iron : Fe)

   8) ปริมาณสังกะสีในน�้า (Zinc : Zn)

   9) ค่าความกระด้าง (Hardness)

   10) คลอไรด์ (Chloride)

   11) ค่าตะกอนหนัก / ของแข็งจมตัว (Settleable Solid : SS)

   12) บีโอดี (Biological Oxygen Demand : BOD)

   13) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD)

   14) ไขมันและน�้ามัน (Oil & Greases)

   15) สภาพด่าง (Alkalinity as CaCO3)

   16) สภาพกรด (Acidity)

   17) คลอรีนอิสระ (Free residual chlorine)

   18) การวิเคราะห์โปรตีนโดยวิธี Kjeldahl (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN)

   19) ฟลูออไรด์ (F)

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. องค์กรเอกชน/ธุรกิจ/ส่วนตัว

3. โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน

4. หน่วยงานภายใน

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6. หน่วยงานราชการอื่น/มูลนิธิ

7. ชุมชน/ภาคประชาชน

2. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ “ด้านจุลชีววิทยา” ได้แก่

   1) จุลินทรีย์ชนิดโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB)

   2) จุลินทรีย์ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria : FCB)

   3) เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli : E. coli)

   4) จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน�้า (Aerobic Plate Count: APC)

   5) ยีสต์ และ รา (Yeast & Mold)

   6) ซาลโมเนลลา (Salmonella sp.)

   7) สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

   8) คลอสตริเดียม  เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens)

   9) บาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus)

   10) ความสะอาดของพื้นผิว และภาชนะ (Swab Test)

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. องค์กรเอกชน/ธุรกิจ/ส่วนตัว

3. โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน

4. หน่วยงานภายใน

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6. หน่วยงานราชการอื่น/มูลนิธิ

7. ชุมชน/ภาคประชาชน

3. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบสินค้า OTOP ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

   1) ประเภทอาหาร (Food)

   2) ประเภทเครื่องดื่ม (Beverage)

   3) ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย (Textiles and Clothing)

   4) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก (Type of use / Decoration

       / Souvenirs)

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. องค์กรเอกชน/ธุรกิจ/ส่วนตัว

3. โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน

4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

   ราชภัฏเชียงราย

5. หน่วยงานราชการอื่น/มูลนิธิ

6. ชุมชน/ภาคประชาชน
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    รายการ      ผู้รับบริการ

4. งานบริการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน

และผู้ประกอบการ5. ให้ความรู้การเก็บตัวอย่างน�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ

6. งานบริการให้ค�าแนะน�าด้านวิเคราะห์ทดสอบ และการจัดท�าระบบ GMP

    จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สิ่งแวดล้อม 
และทดสอบผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป โดยข้ันตอนการให้บริการ 
มีความคล่องตัว เหมาะสม และตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 96.67 การให้ค�าแนะน�าข้ันตอนใช้บริการของ 
เจ้าหน้าที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 98.24 การให้ค�าแนะน�าทางวิชาการของนักวิทยาศาสตร์ 
มีความครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 97.24 การให้บริการด้วยความรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 95.49 ราคาค่าวิเคราะห ์
มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 93.33 ความสะอาด โดยรวมของห้องปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 98.04 
และความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 97.84
   8) ให้บริการตรวจสอบมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา
    ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มีพันธกิจในการบริการวิชาการด้านงานวิศวกรรมโยธา งานวิจัย 
งานทดสอบวัสดุ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) เพื่อพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศภูมิภาคอาเซียน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
     8.1) รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
เพื่อสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่นได้จากผู้รับบริการว่าผลการวิเคราะห์ทดสอบถูกต้อง แม่นย�า และเชื่อถือได ้
ตามมาตรฐานก�าหนด
     8.2) สอบเทียบเครื่องมือทดสอบส�าหรับห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานเทียบเท่า 
ห้องปฏิบัติการระดับประเทศ จ�านวน 6 รายการ ได้แก่ อุปกรณ์ทดสอบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ  
เครื่องวิเคราะห์โลหะ (ทดสอบอเนกประสงค์) เคร่ืองทดสอบคอนกรีตขนาด 200 ตัน เคร่ืองทดสอบก�าลัง 
อัดคอนกรีต Technotest และเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ UTM 
     8.3) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จ�านวน 495 งาน
     8.4) สร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมโยธาใหม่ๆ ที่สามารถน�าไป 
ใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง จ�านวน 2 เรื่อง
     8.5) จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู ้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่ผู ้ที่สนใจทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย จ�านวน 8 โครงการ
     8.6) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการและให้ค�าปรึกษา 
ด้านวิศวกรรมโยธา จ�านวน 12 หน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อบต. หนองแรด เทศบาลต�าบลป่าอ้อดอนชัย เทศบาลต�าบลพญาเม็งราย เทศบาลต�าบลแม่ไร่ เทศบาลต�าบลบ้านดู ่
เทศบาลต�าบลบ้านเหล่า บริษัท ท�าเลไทย ธรรมชาติ จ�ากัด เทศบาลต�าบลเวียงฝางเทศบาลต�าบลท่าสุด 
เทศบาลต�าบลนางแล และเทศบาลต�าบลห้วยสัก
   ซึ่งจากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 
ดีมาก (5.00 คะแนน)
   9) ให้บริการรักษาสัตว์
    โรงพยาบาลสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีภารกิจ 
ในการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์และการรักษาสัตว์แก่ประชาชน ให้ค�าแนะน�าด้านการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชน  
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้มารับบริการด้านสุขภาพสัตว ์
และรักษาสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ จ�านวน 4,525 ครั้ง โดยจ�าแนกตามชนิดของสัตว์ ดังนี้

   10) ส่งเสริมและพัฒนาเซรามิกส์
    ส�านักนวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้ด�าเนินการพัฒนาให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เซรามิค เป็นแหล่งเรียนรู้การท�างานปั้นให้แก่นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป โดยมีผลการด�าเนินงาน  
ดังนี้
     10.1)  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น ชุดกาน�้าชา ชุดจานโชว์ 
ชุดกาแฟ เป็นต้น
     10.2)  จัดนิทรรศการแสดงผลงานเซรามิค “มหกรรมเป ิดโลกกว ้างสู ่อาชีพ 
เพื่อคนไทยมีงานท�า จังหวัดเชียงราย” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
     10.3)  จัดแสดงผลงานเซรามิคในงาน “หนึ่งใจติวให้น้อง” Ichiton Road to University
     10.4)  จัดแสดงผลงานเซรามิคในงานวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     10.5)  บริการวิชาการเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนและพื้นที่ส�าหรับท�าโครงงานให้แก่นักเรียน 
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงงานการบ�าบัดน�้าเสียด้วยเซรามิคเคลื่อนอีเอ็ม
   11) งานพัฒนาวิสาหกิจ SMEs
    มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับท้องถิ่นให้เป็นไปตาม 
บริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเป้าพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน 2 พื้นที่ (จังหวัดเชียงราย  
และจังหวัดพะเยา) มีผลการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้
     11.1)  โครงการ คูปองวิทย์เพ่ือเสริมศักยภาพ OTOP (วว.) ขนมกล้วยกึ่งส�าเร็จรูป 
พร้อมรับประทาน
     11.2)  โครงการ คูปองวิทย์เพ่ือเสริมศักยภาพ OTOP (วว.) พัฒนาบรรจุภัณฑ ์
น�้ามันนวดสมุนไพรตรากวางทอง
     11.3)  อบรมอาชีพ (ธุรกิจกาแฟ) ให้กับผู้กระท�าความผิดที่ถูกคุมประพฤติส�านักงาน 
คุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการมีงานท�าของผู้ถูกคุมความประพฤติตามโครงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ

    เดือน     รวมทั้งหมด     สุนัข     แมว     อื่นๆ

ต.ค. 2560 310 170 130 10

พ.ย. 2560 328 176 146 6

ธ.ค. 2560 365 204 151 10

ม.ค. 2561 248 152 87 9

ก.พ. 2561 330 196 126 8

มี.ค. 2561 658 392 245 21

เม.ย. 2561 512 275 213 24

พ.ค. 2561 381 224 142 15

มิ.ย. 2561 384 244 132 8

ก.ค. 2561 320 193 118 9

ส.ค. 2561 355 214 123 18

ก.ย. 2561 334 204 120 10

รวม 4,525 2,644 1,733 148
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     11.4)  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตร 
ผู้ปลูกข้าวให้เข้าสู่กระบวนการยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์
     11.5)  สร้างเครือข่ายให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย ภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยจัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้า 
ปลอดภัยภาคเหนือตอนบน 2
     11.6)  ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อม การตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS  
(Participatory Guarantee System) และร่วมลงนามข้อตกลงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)
     11.7)  พัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย จ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผลไม้แปรรูป ป่าตาลเหนือ อ�าเภอขุนตาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมูด�าเหมยซาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
แปรรูปเกษตรสร้างสรรค์ ต�าบลท่าสุด อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
     11.8)  จัดเวทีเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับเกษตร 
จังหวัดพะเยา เพื่อหารือท�าความร่วมมือในการคัดเลือกและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่สนใจและมีศักยภาพแบ่งเป็น 
4 กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย ต�าบลเจริญราษฎร์ อ�าเภอแม่ใจ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย ต�าบลท่าวังทอง อ�าเภอเมืองพะเยา กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกล�าไยคุณภาพ 
อ�าเภอเชียงค�า และสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชปลอดภัย อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

  • บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
   การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีจ�านวน 12 หน่วยงาน 56 โครงการ/กิจกรรม จ�าแนกตามหน่วยงานดังนี้

    หน่วยงาน
    จ�านวน

โครงการ/กิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์ 1

2. คณะวิทยาการจัดการ 14

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5

4. คณะมนุษยศาสตร์ 2

5. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 11

6. ส�านักวิชาบัญชี 3

7. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 1

8. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

9. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 2

10. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 2

11. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ 2

12. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 12

รวมทั้งสิ้น 56

 2. พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือการด�าเนินงานกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • แสวงหาและจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพ 
ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบุคลากร
   1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การจัดการศึกษาแบบทวิพหุภาษา” 
ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยมหิดลน�าโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล  
เปรมศรีรัตน์ และทีมงาน
   2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการด�าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อน 
และยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานให้เป็นระบบการศึกษาแนวใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการสร้าง 
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับกับพลวัตรในศตวรรษที่ 21 โดยการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 
กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ซีพีกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 
อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งการศึกษา 
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

  • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนาให้มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและ 
หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
   มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้
    1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
    2) สร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
    3) สัมมนาวิชาการพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง
    4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเนื่อง
    5) พัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์
เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ร่วมกับส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    6) พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ส�าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และ 
ประชาชนทั่วไป จ�านวน 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหารไทยสร้างสรรค์ หลักสูตรอินเตอร์เน็ตเพื่อ 
สรรพส่ิงเบื้องต้น โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย และหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพให้แก ่
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
    7) ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

 4. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  • ด�าเนินโครงการส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ
   1) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
    1.1)  การเรียนรู้ทรัพยากร
       • จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และรวบรวมจัดท�าเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ โปสเตอร์และแผ่นพับ องค์ความรู ้
ที่ได้น�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และงานสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ บูรณาการสู่การเรียนการสอน 
และถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น
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       • ด�าเนินโครงการ อพ.สธ. โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน 
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1,300 คน เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมเกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรรู้ประโยชน ์
ของทรัพยากรในท้องถิ่น และสามารถน�าองค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการฯ ไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง 
ความมั่นคงของชีวิตและท้องถิ่นบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น
       • เป็นแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร “สาธารณสุขรักษ์สุขภาพ”
       • รวบรวมข้อมูลการกระจายของต้นข้าวปั้นพระฤาษีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
       • เป ็นแหล่งเรียนรู ้ผักพื้นบ ้านและไม้ผลพื้นเมืองในสวนของกิ๋นบ ้านเฮา  
ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องส�าหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ
       • เพาะขยายพันธุ ์ไม ้ดอกหอม และน�าไม ้ดอกหอมไปปลูกขยายในพื้นที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและในชุมชนใกล้เคียง
    1.2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
       • จัดท�ากระบวนการผลิตกระดาษสา โดยสามารถผลิตกระดาษสาจากต้นปอสา 
ที่มีในมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาน�ามาใช้ประโยชน์ได้
       • ส�ารวจและศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสมุนไพรกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งสามารถน�ามาพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
       • พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชจากพรรณไม้ในสวนสมเด็จ ซึ่งสามารถน�ามาพัฒนาเป็น 
ผลิตภัณฑ์ บูรณาการสู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และถ่ายทอดวิธีการให้กับนักศึกษาและชุมชน
       • พัฒนาต�ารับอาหารจากพืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการท่องเที่ยว 
โดยมีกระบวนการทดลองและฝึกปฏิบัติการบริการอาหารในสวนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งกระบวนการนี ้
มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รวมถึงสาขาวิชาอ่ืนและผู้ที่สนใจ 
ความรู้ดังกล่าวมีการจัดท�าหนังสืออาหารสร้างสรรค์ผักพื้นบ้าน จากสวนของกิ๋นบ้านเฮาสามารถเป็นคู่มือ 
ในการทดลองท�าอาหารจากผักพื้นบ้านและการน�าไปประยุกต์ส�าหรับผู้ที่สนใจ
       • จัดท�ากระบวนการหมักเมี่ยงให้สะอาดปลอดภัย สามารถน�าไปถ่ายทอดให้กับชุมชน 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงของชุมชนให้ปลอดภัย
       • ขยายพันธุ์มะพร้าวนกกก และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรางแดง สามารถใช้เป็นความรู ้
ในการขยายพันธุ์ เพื่อการผลิตวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป
       • ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผลและใบข้าวปั้นพระฤาษีโดยผลการศึกษา 
พบว่าปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในผลและใบข้าวปั้นพระฤาษีมีปริมาณน้อยกว่าผักพื้นบ้านหลายชนิด 
แต่ปริมาณเพคตินที่พบในผลนั้นมีปริมาณมาก ซึ่งสามารถน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อไปได้
       • รวบรวมวิธีการและสูตรอาหารส�าหรับการเลี้ยงผ�า สามารถน�าไปถ่ายทอดให้กับชุมชน 
เพื่อท�าเป็นอาชีพเสริมได้
       • จัดท�าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทั้งทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และระบบสารสนเทศทรัพยากรท้องถิ่น เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ของท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู  
อาจารย์และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
    1.3) การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
       • ด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนักศึกษาได้เรียนรู ้เกี่ยวกับ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนส�าหรับนักศึกษา 
ในคณะครุศาสตร์
       • พัฒนาศูนย์เรียนรู้พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน โดยการปลูกพืชและท�าป้ายชื่อพรรณไม ้
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

       • ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริโครงการ อพ.สธ. อ�าเภอเชียงแสน เป็นแหล่ง 
ปลูกรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเชียงแสน พันธุ์พืชพื้นเมืองและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีประชาชน 
และผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
       • พัฒนาศูนย์เรียนรู ้หม่อนไหมและเส้นใยธรรมชาติให ้เป ็นแหล่งเรียนรู ้ 
และฝึกปฏิบัติการส�าหรับนักศึกษาในเร่ืองของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ท�าเส้นไหมและการท�ากระดาษจากใยไหม  
ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยไหม
       • เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพ 
มากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี  
จังหวัดสระบุรี ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและแสดงศักยภาพของ 
การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งในบูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีผู้เข้าชม รับเอกสาร และชิมอาหาร 
จ�านวน 1,500 คน
       • นักศึกษาที่เรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ มีความรู้เรื่องของทรัพยากรและการจัดการ
       • นักศึกษาที่ เรียนในรายวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีความรู ้ในการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตพื้นถิ่น
       • จัดค่ายการเรียนรู ้ทางส่ิงแวดล้อมศึกษา วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 
โดยนักศึกษาที่เข้าค่ายการจัดการเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา จ�านวน 43 คน มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งแวดลัอมศึกษา 
และสามารถออกแบบกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
       • เปิดสวนของกิ๋นบ้านเฮาโดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน 378 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
ชนิดผักพื้นบ้านที่ปลูกไว้ในสวนของกิ๋นบ้านเฮา และอาหารพื้นเมืองที่มีการสาธิต ตลอดจนร่วมรับประทานอาหาร 
ในสวนรูปแบบขันโตกบุฟเฟต์
       • จัดท�าหนังสือสมุนไพรรางแดงภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านป่าสักงาม จ�านวน 200 เล่ม 
และได้มามอบให้กับชุมชน โรงเรียน หน่วยงานและประชาชนที่สนใจ น�าไปเรียนรู้และปรับใช้ต่อไป
       • ตรวจสอบคุณภาพน�้ าหนองบัวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่าคุณภาพน�้าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์คุณภาพน�้าโดยใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ทั้งหมดและปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม พบว่าน�้าอยู่ในประเภทที่ 2 ซึ่งจัดอยู่ในคุณภาพน�้าประเภทที่ 2 เหมาะสม 
ส�าหรับการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ ท�าให้ทราบว่าคุณภาพน�้าหนองบัวยังคงน�าไปอุปโภค 
และบริโภคได้ แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ
    1.4) ขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไปวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สปป.ลาว
     วิทยาลัยครูหลวงพระบางจะสร ้างสวนชีวภาพในวิทยาลัยครูหลวงพระบาง 
โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ออกแบบอาคาร และได้มีการประชุมท�าความเข้าใจการด�าเนินงานระหว่าง 
ประเทศร่วมกับท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว หัวหน้ากรมการต่างประเทศหัวหน้ากรมสร้างครู  
หัวหน้ากรมแผนการและการลงทุน ประธานแขวงหลวงพระบาง เพื่อความร่วมมือต่อไป
   2) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
    มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส�านักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ต�ารวจตระเวนชายแดนขึ้น เพื่อท�าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
และสร้างความสัมพันธ์ ความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส�านักประสานงานโครงการฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้
     2.1) พัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�านวน 13 คน
     2.2) อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ให้แก่ครูในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ�านวน 25 คน
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     2.3) เตรียมการรับเสด็จและรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยร่วมกับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ�านวน 3 โรงเรียน
     2.4) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียน 
ต�ารวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดน 
ที่ 32 จ�านวน 13 โรงเรียน
     2.5) ส ่งเสริมรักการอ ่านในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียน 
ต�ารวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดน 
ที่ 32 จ�านวน 14 โรงเรียน
     2.6) นิเทศติดตามผลในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวน 
ชายแดน และศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ�านวน  
14 โรงเรียน
   3) ด�าเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
    ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและเห็นเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 
15 ปีที่ผ่านมาที่จัดตั้งชมรม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทั้งในจังหวัดเชียงราย และ 
จังหวัดใกล้เคียง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ด�าเนินกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรมดังนี้
    3.1) อบรมการให ้ค�าปรึกษา “เพื่อนช ่วยเพื่อน” พัฒนาศักยภาพแกนน�าชมรม 
ทูบีนัมเบอร์วัน CRRU โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 91 คน
    3.2) จัดกิจกรรมนวัตกรรม TO BE NUMBER ONE โดยมีนักศึกษาแกนน�า 
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 50 คน
    3.3) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าทูบีนัมเบอร์วันต่อต้านยาเสพติด (TO BE NUMBER  
ONE CRRU CAMP 9) โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 160 คน
    3.4) อบรมองค์ความรู้ทูบีนัมเบอร์วัน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  
จ�านวน 100 คน
    3.5) อบรมการสร้างหลักสูตรและพัฒนาวิทยากรแกนน�าบัณฑิตคุณภาพทูบีฯ "ทรีไดเมนช่ัน" 
โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 150 คน
    3.6) เข้าร่วมการประกวดผลการด�าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจ�าปี 2561
    3.7) ผู้บริหารและแกนน�าชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมบันทึกเทป 
รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ ส�านักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 NBT
    3.8  จัดสัมมนาองค์ความรู้และขยายเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่ง 
โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 150 คน
    3.9  มหกรรม TO BE NUMBER ONE CRRU สู่ความเป็นหนึ่งโดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1,000 คน
    3.10 อบรมพัฒนาแกนน�าทูบีนัมเบอร์วันสู ่ความเป็นหนึ่ง โดยมีอาจารย์เจ้าหน้าที่  
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 50 คน
    3.11 ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
ระดับประเทศ ประจ�าปี 2561 รอบลงพื้นที่ ประจ�าปี 2561 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเครือข่าย 
ทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 670 คน
    3.12 เข้าร่วมการประกวดผลการด�าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 105 คน

    3.13 พัฒนาแกนน�าทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่ง โดยมีนักศึกษาแกนน�าชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 100 คน
    3.14 เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านชมรมทูบีนัมเบอร์วันให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 
ในระดับประเทศและได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย จ�านวน 4 รางวัล ดังนี้
       • รางวัลพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับยอดเพชร 
ปีที่ 2 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
       • รางวัลพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบจากการคัดเลือก 
เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ในโครงการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 
ประจ�าปี 2561 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
       • รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค�า จังหวัดเชียงใหม่
       • แกนน�าชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รุ ่นที่ 16 เข้ารับรางวัล “นักกิจกรรมดีเด่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   4) โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
    มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงรายในการรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์เชียงราย บนเนื้อที่ 625 ไร่เศษ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้สมุนไพร 
และพืชผักพื้นบ้านนานาชนิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ภายในสวนให้มีความสวยงามตลอดทั้งปี ดังนี้
    4.1) ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และต้นไม้ภายในสวน
    4.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในสวน
    4.3) ปรับปรุงระบบน�้าภายในสวน
    4.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ติดป้ายชื่อ และป้ายแนะน�า
    4.5) ปรับปรุงป้ายประวัติสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
    4.6) ปรับปรุงศาลาภายในสวน
    4.7) ปรับปรุงห้องน�้าภายในสวน
    4.8) ปรับปรุงโรงเพาะช�ากล้าไม้ดอก
    4.9) จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจก�าจัดวัชพืชฟื้นฟูแหล่งน�้า ครั้งที่ 2

  • ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เกี่ยวกับพระราชประวัติโครงการ 
ในพระราชด�าริ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจน 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดสร้างหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ 
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการตาม 
พระราชด�าริ และประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ 
เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ และแสดงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหอปรัชญารัชกาล ที่ 9 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
    1) ให้บริการและอ�านวยความสะดวกในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัต ิ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการตามพระราชด�าริ และ 
ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้  
และแสดงความจงรักภักดีและน ้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
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    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการราชบัณฑิตสัญจร ประจ�าปี 2561 โดยส�านักธรรมศาสตร ์
และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา และหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ร่วมอภิปรายประเด็นการลดความเหลื่อมล�้า 
ตามศาสตร์พระราชา เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมไทย โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
    3) สัมมนาวิชาการ และติดตามงานโครงการปิดทองหลังพระ โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาข้อมูลความรู้ เรื่องราวรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 9 จากผู้ทรงคุณวุฒิ และประสานงานสร้างภาคี 
เครือข่ายสมาชิกหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหอปรัชญารัชกาลที่ 9

 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

  • จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านภาษา 
ที่ส�าคัญทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยมีคุณลักษณะของงานบริการ คือ งานบริการด้านการจัดสอบ 
อบรมและสัมมนาด้านภาษา ให้แก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมไปถึงองค์กร 
ภายนอกหรือประชาชนที่สนใจ และได้ปรับปรุงอาคารสถาบันภาษาฯ ให้มีความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ และการบริการนักศึกษา หรือ ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน ซึ่งจากการส�ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้ที่มารับการอบรมเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ จ�านวน 154 คน พบว่า ผู้มารับการอบรม 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 74.73)

  • จัดตั้งส�านักนวัตกรรมและบริการสังคม
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดตั้งส�านักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรที่เสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม” 
มีพันธกิจหลักในการด�าเนินงาน 4 ประการ ได้แก่ 1) เป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่ส่งเสริม พัฒนา และ 
บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และตามแนวทางพระราชด�าริ  
2) ส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ 4) พัฒนาระบบกลไกการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการองค์กรบนฐานของหลักธรรมาภิบาล
   ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “ส�านัก 
นวัตกรรมและบริการสังคม” เป็น “ส�านักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเน่ือง” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงราย ที่ 205/2561 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการด�าเนินงาน 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่เสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” และ 
มีพันธกิจในการด�าเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย
    1) ด้านการศึกษาต่อเนื่องและการบริการด้านการศึกษา
    2) ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
    3) ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�างาน (WIL.)
    4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานเซรามิก

เป้าหมาย : เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ

เป้าประสงค์ : ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน และส่งเสริมให้คง 
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของชาติ และเผยแพร่สู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
และของชาติ
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ผลการด�าเนินงาน
 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานส่งเสริมและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

  • ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ข้อมูลศิลปินและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงช้ินงาน 
และข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมของล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
   1) ด�าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
    1.1)  ข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 
จ�านวน 6 ด้าน ดังนี้
       • ด้านภาษาและวรรณกรรม จ�านวน 6 คน 
       • ด้านศิลปหัตถกรรม จ�านวน 28 คน 
       • ด้านการแพทย์พื้นบ้าน จ�านวน 5 คน 
       • ด้านประเพณีพิธีกรรม จ�านวน 4 คน 
       • ด้านอุตสาหกรรม จ�านวน 5 คน 
       • ด้านศิลปะการแสดง จ�านวน 8 คน 
    1.2) ข้อมูล 17 ศิลปินเชียงราย
    1.3) ข้อมูลประเพณีพิธีกรรมล้านนา จ�านวน 12 ข้อมูล
   2) ด�าเนินการรวบรวม วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนา และ 
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
    2.1) แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
    2.2) ฐานข้อมูลศิลปกรรม

  • สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด ้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป ัญญาท้องถิ่น และใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และต่อยอดงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัฒนธรรม 
ให้แก่ท้องถิ่น
   1) สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาในการจัดท�าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้เกิดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางวัฒนธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีการด�าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนการจัดท�าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ดังนี้
    1.1)  เข้าร่วมประชุมพัฒนานักวิจัยเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    1.2) รวบรวมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาที่มีคุณค่าและมีแนวโน้มจะสูญหาย จ�านวน 
23 ผลงาน
    1.3) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�านวน 45 ผลงาน 
และน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ�านวน 62 ผลงาน ประกอบด้วยองค์ความรู้ 6 ด้าน ดังนี้
       • ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 15 ผลงาน
       • ด้านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 7 ผลงาน
       • ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 6 ผลงาน
       • ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 12 ผลงาน
       • ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 18 ผลงาน
       • ด้านสร้างความเป็นเลิศ (เอตทัคคะ) ด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ผลงาน

   2) จัดการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ความม่ันคง 
ด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการ “CRRU International Conference and Art Work Shop 
2018 : Lanna Identity, Thai Identity & International Identity” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน และมีหน่วยงานจัดการศึกษาร่วมสนับสนุน ซ่ึงเป็นเวทีในการน�าเสนอ 
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ แลกเปลี่ยนความรู ้ และความก้าวหน้า 
ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
และเป็นการสร้างและส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกิดการผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา
   3) ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมด�าเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างมาตรฐาน 
และมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรมและมูลค่าเพิ่มด้านศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
    3.1) ด�าเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม ด้านศิลปกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม ณ อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
    3.2) ด�าเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างมาตรฐานและมูลค่าเพ่ิมด้านศิลปกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม ณ อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

  • จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
   1) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญของชาติและท้องถิ่น
    ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมเป ็นหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบงานท�านุบ�ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม และคณะ/วิทยาลัย/ส�านักวิชา มีหน้าที่ในการถ่ายทอด และเสริมสร้างความรู้ ภูมิปัญญาให้กับ 
นักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้จัด 
กิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติดังนี้

    กิจกรรม       วัน เดือน ปี ที่จัด       สถานที่จัด

1. กิจกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

2. นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สนามบินเก่า ชร. กองบิน 416

จังหวัดเชียงราย

3. สืบสานประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

4. สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจ�าปี 2560 วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5. ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง วันที่ 16 ธันวาคม 2560 พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

6. บวงสรวงหอปรัชญารัชกาลที่ 9 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

7. วันราชภัฏ ประจ�าปี 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ANNUAL REPORT 2018 CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY100 101



    กิจกรรม       วัน เดือน ปี ที่จัด       สถานที่จัด

8. บรรพชาอุปสมบท วันที่ 31 มีนาคม 2561 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

9. 45 ปี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเจียงฮาย 

ประจ�าปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

10. ถวายความอาลัยสมเด็จพระศรีนครินทร์

"ตานหาแม่ฟ้าหลวง"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รัชกาลที่ 10

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 

2561

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

   และมีหน่วยงานจัดการศึกษา ด�าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในด้านการท�านุบ�ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ�านวน 104 กิจกรรม จ�าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

    หน่วยงาน     จ�านวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร์ 6

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

3. คณะวิทยาการจัดการ 15

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4

5. คณะมนุษยศาสตร์ 10

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 4

7. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 13

8. ส�านักวิชาบัญชี 8

9. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 9

10. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8

11. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10

12. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 7

13. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 3

รวมทั้งสิ้น 104

   2) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่น
    ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถ่ิน จ�าแนกตาม 
ประเภทกิจกรรม ดังนี้

  • ฟื้นฟูกิจกรรมทางวิชาการ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ของในล้านนา
   ด�าเนินการรวบรวมและจัดเก็บบัตรข้อมูลใบลานและพับสาล้านนา จ�านวน 18 หมวด เพื่อจัดท�า 
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ได้แก่ (1) หมวดพระวินัย (2) หมวดพระสุตตันตปิฎก 
(3) หมวดพระอภิธรรม (4) หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี (5) หมวดบทสวดมนต์ (6) หมวดอานิสงส์ (7) หมวดชาดก 
(8) หมวดโอวาทค�าสอน (9) หมวดประเพณี พิธีกรรม (10) หมวดธรรมะทั่วไป (11) หมวดนิยาย/นิทานพื้นบ้าน 
(12) หมวดนิยาย/นิทานธรรม (13) หมวดต�านานพุทธศาสนา (14) หมวดต�านานเมือง/ราชวงศ์ (15) หมวด 
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง (16) หมวดต�ารายา (17) หมวดรวมหลายหมวด และ (18) หมวดอื่นๆ และนอกจากน้ี 
ได้มีการรวบรวมต�าราเรียนอักษรธัมม์ล้านนาระดับต้น จ�านวนทั้งหมด 10 บท เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส�านักศิลปะ 
และวัฒนธรรมให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูล

  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
   1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
    มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผล 
การด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามมติสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการประจ�าหน่วยงาน 
ภายในสถานศึกษา โดยเป็นบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีส�านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย และน�าเสนอ 
แผนการด�าเนินงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการก�ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด�าเนินงานในรูปแบบการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
   2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม
    ด�าเนินการเผยแพร่กิจกรรม และการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ 
สาธารณชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 3,645 เรื่อง ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้
     2.1) วารสารก้านบัว-พลัส
     2.2) วารสารร่มกาสะลองค�า
     2.3) วารสารศิลปะและวัฒนธรรมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    ประเภทกิจกรรม     จ�านวน

1. การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ภาษาล้านนา 2

2. การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ดนตรี และนาฏศิลป์ล้านนา 3

3. การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 2

4. การจัดท�าหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษาต่อเนื่องศิลปวัฒนธรรมล้านนา 1

5. การส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

และกลุ่มชาติพันธุ์อันดีงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์

2

6. การสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนา 3

รวมทั้งสิ้น 13
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     2.4) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     2.5) เว็บไซต์ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
     2.6) สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 
     2.7) รายงานประจ�าปีส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
     2.8) รายงานประจ�าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     2.9) หนังสือพิมพ์ สื่อวารสาร และนิตยสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
   3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
    ด�าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปะ และ 
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 6 ระบบ ดังนี้
     3.1) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา
     3.2) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาล้านนา  
     3.3) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลศิลปินเชียงรายและล้านนา
     3.4) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
     3.5) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมล้านนา
     3.6) ระบบบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
   4) พัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม
    การพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรของส�านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

  • บูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
   1) การพัฒนาส�านักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา  
ชาติ และอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
    ด�าเนินการบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  
โดยการพัฒนาส�านักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ชาติ และ 
อนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขงส�าหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปท่ีสนใจเข้าไปเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
     1.1)  จัดท�าระบบ e-learning ในรายวิชาล้านนาศึกษา (GEN1033) โดยคณะสังคมศาสตร์
     1.2) จัดท�าหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษาต่อเน่ืองด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา  
จ�านวน 3 หลักสูตร
     1.3) จัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตส�านึก อนุรักษ์ และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีนักศึกษาและบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ร้อยละ 85 จากจ�านวนนักศึกษาและบุคลากร 
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

    กิจกรรม       วัน เดือน ปีที่จัด       สถานที่จัด

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ

ด้านวัฒนธรรมส�าหรับบุคลากรส�านักศิลปะ

และวัฒนธรรม

วันที่ 12-13 ธันวาคม

2560

จังหวัดแพร่

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพ วันที่ 20-23 มกราคม 

2561

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     1.4) ให้บริการข้อมูลและหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ข้อมูลศิลปินและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงชิ้นงานและข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรม 
ของล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีผู้เข้ามาเย่ียมชม และค้นคว้าศึกษาข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม  
จ�านวน 46,823 คน
     1.5) ให้บริการห้องค้นคว้าข้อมูล เอกสารและหนังสือข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้เข้ามาใช้บริการห้องค้นคว้า จ�านวน 670 คน
   2) บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนา ชาติ และอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
    2.1) การแสดงนิทรรศการทางศิลปกรรมและทางวัฒนธรรม

    กิจกรรม       วัน เดือน ปีที่จัด       สถานที่จัด

1. จัดนิทรรศการเฉลิมฉลอง 45 ปี มร.ชร.

อัตลักษณ์ล้านนา : อัตลักษณ์ไทย :

อัตลักษณ์สากล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. จัดนิทรรศการวิถีชีวิตไท-ไทย วันที่ 9 มีนาคม 2561 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3. จัดกิจกรรม CRRU INTERNATIONAL

ART WORK SHOP 2018 ภายใต้โครงการ 

“CRRU International Conference and

Art Work Shop 2018 : Lanna Identity, 

Thai Identity & International Identity”

วันที่ 12–14 มิถุนายน 

2561

ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ 

และส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4. จัดนิทรรศการสัญจร วันที่ 24-26 มิถุนายน 

2561

1. จังหวัดแพร่ 

2. วัดบ้านหล่าย อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา

5. จัดนิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 4”

โดยความร่วมมือของ 6 สถาบันการศึกษา

ทางด้านศิลปะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

วันที่ 14 มิถุนายน - 31 

กรกฎาคม 2561

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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    2.2) บริการวิชาการศูนย์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
     ด�าเนินการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัย และการสืบค้นรวบรวมความรู ้
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
และในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ หอนิทรรศการ  
และหอศิลป์ Chiangrai Art Museum จ�านวน 5 หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้
       • กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
       • โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
       • คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
       • คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
       • โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต�๋าดรุณเวทย์ จังหวัดพะเยา

 2. พัฒนาระบบและกลไก การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

  • จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั้งในประเทศ และ 
ต่างประเทศ
   1) พัฒนาเครือข่าย แลกเปลี่ยน และแสดงนิทรรศการทางศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม
    ด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่าย แลกเปลี่ยน และจัดแสดงนิทรรศการ 
ทางศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีผลการ 
ด�าเนินงาน ดังนี้

    กิจกรรม       วัน เดือน ปีที่จัด       สถานที่จัด

1. จัดนิทรรศการดึงดูดเพื่อนบ้าน Attracting

My Neighbors

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 หอนิทรรศการ ส�านักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

2. จัดประชุมสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับ

หน่วยงานภายในประเทศ (MOU) ระหว่าง 

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันความหลากหลาย

ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

และอาเซียน ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ส�านักนวัตกรรมและบริการสังคม สถาบัน

อาเซียนศึกษา โรงเรียนสาธิต ร่วมกับ

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

ในต่างประเทศ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และสาธารณรัฐประชาชนจีน

4. จัดประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ห้องประชุมแสนหวี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

   2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในประเทศและต่างประเทศ
    มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในประเทศและต่างประเทศ  
เพ่ือแลกเปล่ียนความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีการลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 –  
มาจนถึงปัจจุบัน และมีขอบข่ายความร่วมมือในทางปฏิบัติ ดังนี้
     2.1) ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในประเทศ

    กิจกรรม       วัน เดือน ปีที่จัด       สถานที่จัด

5. แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและลงนาม

ความร่วมมือกับหน่วยงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6. สร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยน

ทางศิลปกรรมและวัฒนธรรมกับหน่วยงาน

ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    หน่วยงาน/องค์กร     ขอบข่ายความร่วมมือ       วันที่ลงนาม

1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์สืบสาน

และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

และประจ�าชาติ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

2. ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรม

วันที่ 4 เมษายน 2557

3. ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน

และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

และประจ�าชาติ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

4. ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง

การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน

และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

และประจ�าชาติ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 12 มิถุนายน 2560
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     2.2) ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ

    หน่วยงาน/องค์กร     ขอบข่ายความร่วมมือ       วันที่ลงนาม

1. วิทยาลัยครูยวี่ซี มณฑลยูนนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยน และร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้

ด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะ

ด้านชาติพันธุ์ศึกษา และวัฒนธรรมศึกษา

รวมทั้งองค์ความรู้/ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2547

2. สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

การส่งเสริมเผยแพร่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ด้านศิลปะระหว่างประเทศ โดยเฉพาะศิลปกรรม

ร่วมสมัย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2550

3. วิทยาลัยครูหลวงพระบาง

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

ความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน 

และร่วมกันพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ตลอดถึง

การศึกษาด้านชาติพันธุ์ศึกษา ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 21 มกราคม 2551

4. คณะศิลปะเนียเออร์ มหาวิทยาลัย

ยวี่ซีนอร์มอล มณฑลยูนนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม การส่งเสริมเผยแพร่

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

วันที่ 23 ตุลาคม 2551

  • สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มีผลงานดีเด่นหรือ 
ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒธรรมไปร่วมงานหรือร ่วมแสดงในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาต ิ
และนานาชาติ
   สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานดีเด่นหรือความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 
โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน ดังนี้
    1) ประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏสดุดี” ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีผลงาน 
โดดเด่นในด้านต่างๆ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทบุคคล จ�านวน 1 คน และประเภทหน่วยงาน 1 หน่วยงาน ดังนี้
     1.1)  ประเภทบุคคล อาจารย์จิราพร มะโนวัง
     1.2) ประเภทหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
    2) ประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ให้กับหน่วยงาน 
และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแต่งกาย และสนับสนุนการแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนา ในกิจกรรม 
ถนนวัฒนธรรม วันที่ 29 มีนาคม 2561 จ�านวน 5 คน ได้แก่
     2.1) นางสาวอัมพร สุยะลังกา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
     2.2) นางดรุณี พิมสาร สังกัดกองคลัง
     2.3) นายเกรียงไกร กันทะนะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     2.4) นางสาวอรชร ปิยศทิพย์ สังกัดส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ
     2.5) นายเกียรติศักดิ์ ศรีค�้า สังกัดส�านักวิชาบัญชี

  • พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของล้านนา และอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
   ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมด�าเนินการศึกษา และพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้จากการวิจัย 
และการสืบค้นรวบรวมความรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง จ�านวน 6 ฐานข้อมูล ดังนี้
    1) ฐานข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา
    2) ฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาล้านนา
    3) ฐานข้อมูลต�าราเรียนอักษรธัมม์ล้านนา
    4) ฐานข้อมูลศิลปินเชียงรายและล้านนา
    5) ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
    6) ฐานข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมล้านนา

 3. ด�ารงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา

  • สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายตามแบบวิถีล้านนา
   สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้
    1) ประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ให้กับหน่วยงาน 
และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแต่งกาย และสนับสนุนการแต่งกายแบบพ้ืนเมืองล้านนา ในกิจกรรม 
ถนนวัฒนธรรม วันที่ 29 มีนาคม 2561
    2) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาด้านการแต่งกายให้แก่ 
นักศึกษา จ�านวน 50 คน
    3) ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาด้านการแต่งกายให้แก่นักศึกษา จ�านวน 50 คน

  • ออกแบบและจัดท�าสิ่ งปลูกสร ้าง และสภาพแวดล ้อมที่สื่อความหมายตามแบบ 
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
   ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่สื่อความหมาย 
ตามแบบศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ�านวน 2 กิจกรรม ดังนี้
    1) จัดท�าป้ายและป้ายบอกทางตามแบบศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ�านวน 2 ป้าย
    2) จัดท�าต้นแบบ พัฒนาประติมากรรมและส่ือประสมล้านนาภายในมหาวิทยาลัย 
จ�านวน 40 ผลงาน
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    กิจกรรม       วัน เดือน ปีที่ด�าเนินการ       สถานที่ด�าเนินการ

1. การสืบสานและถ่ายทอดภาษาล้านนา วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 

2560

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. อบรมเชิงปฏิบัติการขับขานวรรณกรรมล้านนา วันที่ 16, 20, 26 

กรกฎาคม 2561 และ

2 สิงหาคม 256

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

3. จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มกราคม 2561 เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีล้านนา วันที่ 8 มีนาคม 2561 หอประชุมกาสะลองค�า มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

5. เข้าค่ายดุริยนาฏศิลป์ล้านนา วันที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจารใบลาน

ตากธรรมและห่อคัมภีร์ใบลาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท�าตุงล้านนา

แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 9 เมษายน 2561 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8. จัดกิจกรรมธรรมยาตราเดินขึ้นบูชา

พระธาตุดอยตุง

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

9. จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมล้านนา วันที่ 22 มีนาคม 2561 

และ 29 มีนาคม 2561

เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

 และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท�าหลักสูตรระยะส้ันและการศึกษาต่อเนื่องด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
อีกจ�านวน 3 หลักสูตร

  • ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบล้านนา
   ส่งเสริมการปลุกจิตส�านึก อนุรักษ์ และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้

เป้าหมาย : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
ที่มีธรรมาภิบาลและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�าเนินงาน
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • ทบทวน Master Plan ปรับปรุงอาคารสถานที่ ออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพที่ดีมีความแข็งแรง และเหมาะสมต่อการใช้งานเน้นการประหยัด 
พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก
   1) ทบทวนผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
    ด� า เนินการศึกษาการวางแผนผังแม ่บท (Master P lan) ของมหาวิทยาลัย 
โดยการวิเคราะห์ท่ีตั้งและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อก�าหนดแนวความคิดในการวางผังแม่บทในด้านต่างๆ  
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผังแม่บทขึ้นเพื่อก�าหนดนโยบาย แผนการด�าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามผังแม่บท  
รวมทั้งตรวจสอบและอนุมัติรูปแบบรายการอาคารท่ีขอก่อสร้างหรือต่อเติมใหม่ เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดินของ 
มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อทบทวนและจัดท�า 
ผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
     1.1)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     1.2) ทบทวนและจัดท�าผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย (Master Plan)
     1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนการวางผังแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ประจ�าปี 2561
     1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางผังแม่บทด้านอาคารสถานที่
   2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เน้น 
การประหยัดพลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก
    ด�าเนินการพัฒนาภูมิทัศน ์ ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และระบบสาธารณูปโภค 
ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการประหยัดพลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกตามผังแม่บท (Master Plan)  
ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
     2.1) การพัฒนาภูมิทัศน์
       • ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง และบริเวณโดยรอบสนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตบอล 
       • ปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง ฉากเวที หลังคาห้องน�้า และห้องแต่งตัว
     2.2) สิ่งปลูกสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่
       • ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       • ก่อสร้างอาคารเรียนและส�านักงานคณะครุศาสตร์
       • ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ส�านักวิชาสังคมศาสตร์
       • ต่อเติมหลังคาหน้าอาคารส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ
       • ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริหารงานกลาง
       • ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม 100-102
       • ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม 25 ปี
       • ปรับปรุงห้องส�านักวิทยบริการฯ ชั้น 1 และชั้น 2
       • ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมใหญ่ และหอประชุมกาสะลองค�า
       • ปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซียม
       • ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาและสนามฟุตบอล

    3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการบ�ารุงรักษา
     3.1) ส�ารวจระบบสาธารณูปโภคและท�าการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้ 
และเพียงพอต่อการใช้งาน
     3.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงในมหาวิทยาลัย  
และย้ายต�าแหน่งสายไฟลงดินและเปลี่ยนต�าแหน่งเสาไฟฟ้า
     3.3) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ในกลุ่มอาคารต่างๆ และโครงข่ายการสื่อสารภายใน 
มหาวิทยาลัย รวมถึงปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์
     3.4) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ระบบท่อน�้าดีและน�้าทิ้งในกลุ่มอาคารพื้นที่การศึกษา 
ย่านอนุรักษ์
     3.5) ติดตั้งระบบเตือนภัย (Smoke Detractor) และสัญญาณเตือน Fire alarm 
ในอาคารหอพักและที่พักบุคลากร
     3.6) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพื่อน�าความรู ้
มาปรับใช้กับการก่อสร้างอาคารใหม่ให้มีระบบสุขาภิบาลที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
     3.7) ส�ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค โดยพบว่า 
บุคลากร อาจารย์และนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับดีมาก

  • มีแผนซ่อมบ�ารุง ดูแล และรักษาระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี มีผังแม่บทการใช้พื้นที่ภายใน 
มหาวิทยาลัย
   1) ส�ารวจและจัดท�าแผนการบ�ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป ี
และระยะ 10 ปี
   2) รายงานการซ่อมบ�ารุง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแผนการซ่อมบ�ารุง ดูแลรักษาประจ�าปี
   3) จัดซ่อมบ�ารุง ดูแลและรักษาตามแผนงานประจ�าปี
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  • พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มจุดบริการอาหาร 
และเครื่องดื่มส�าหรับให้บริการ และอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
   ด�าเนินการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงจุดให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษา  
อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
    1) ที่ท�าการไปรษณีย์ CRRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    2) ปรับปรุงสระว่ายน�้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    3) ปรับปรุงสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    4) ปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    5) ปรับปรุงโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    6) ปรับปรุงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    7) ปรับปรุงอาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9
    8) ปรับปรุงส�านักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    9) ปรับปรุงส�านักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    10) เปลี่ยนหลังคาหอประชุมกาสะลองค�า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    11) ปรับปรุงดาดฟ้าอาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    12) ปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
    1) จัดสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงามด้วยดอกไม้ประดับ 
ตามฤดูกาล
    2) ปรับปรุงพื้นที่มีอยู่เดิมและพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
และใช้ประโยชน์ได้จริง
    3) ติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภทส�าหรับไว้ใช้งานอย่างเพียงพอ
    4) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีนิสัยรักษาความสะอาดของอาคารและสถานที่

 2. สร้างจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
พลังงานในอนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษารู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
   กองอาคารสถานท่ี ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งส�าคัญ พลังงานมีความจ�าเป็น 
ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากน�้ามัน พลังงานน�้า พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเป็น 
การอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดมาตรการการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อก�าหนดทิศทางและการด�าเนินงานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด
    2) จัดท�าข้อก�าหนดมาตรการการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือการใช้พลังงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
    3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และจัดท�ารายงาน 
ผลการใช้พลังงานเสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจ�าปีโดยมหาวิทยาลัย 
ได้รับผลตอบรับจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอยู่ในระดับดีมาก

    4) บริการให้ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
    5) จัดท�าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม  
สร้างความรู้ให้บุคลากร นักศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
    6) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร 
และนักศึกษารู้จักการใช้พลังงานและท�ากิจกรรมอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน

  • น�าเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า
   มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็น 
ความส�าคัญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบภาวะโลกร้อน จึงได้ริเริ่มด�าเนินงานด้านพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน โดยเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2 โครงการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้ง 2 โครงการ 
(งบประมาณนอกเหนืองบประมาณแผ่นดิน) ได้แก่
    1) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ หรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Rooftop 500 kWp. (สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน) จ�านวน 10 จุด 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังนี้
     1.1)  อาคารคณะวิทยาการจัดการ
     1.2)  อาคารส�านักงานอธิการบดี
     1.3)  ที่จอดรถหน้าอาคารส�านักงานอธิการบดี
     1.4)  หอประชุมกาสะลองค�า
     1.5)  อาคารเทคโนโลยีเกษตร
     1.6)  อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
     1.7)  อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1.8)  อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
     1.9)  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     1.10)  อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   จากโครงการนี้ มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ 200,000- 
300,000 บาทต่อเดือน และในอนาคตอาจมีโครงการต่อเนื่อง เช่น โครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้  
และโครงการ Carbon credit กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
    2) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 
ที่อายุเกิน 10 ปี แทนด้วยเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง INVERTER 272 เครื่อง และเปลี่ยน 
หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน LED 22,797 หลอด (สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน) 
จากโครงการนี้ มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ 200,000 - 300,000 บาทต่อเดือน 
และประหยัดงบประมาณการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟชนิด LED และในอนาคตอาจมีโครงการต่อเนื่อง 
เช่น โครงการควบคุมระบบแอร์ให้เปิดปิดอย่างเป็นระบบ (ระบบ BEMs : Building Energy Management System)
    3) ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary  
Emission Reduction Program: T-VER) (สนับสนุนโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก : อบก.) เป็น 
โครงการต่อยอด โดยเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อ 
น�าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 435 ตัน/ปี ที่ลดลงไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้  
ซึ่งขายได้ตันละ 100-120 บาท/ตัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
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    4) จัดท�า “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 
ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กร 
ให้เป็นที่รู ้จักเชื่อมโยงเครือข่ายโลก และเป็นสากล ซึ่งเกณฑ์การประเมินตามหมวดต่างๆ ดังนี้ สถานที่ 
และโครงสร้างพื้นฐาน (15%) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (21%) ของเสีย (18%) 
น�้า (10%) การขนส่ง (18%) และการศึกษา (18%)

  • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่
   กองอาคารสถานที่ ส�านักงานอธิการบดีได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะและวัสดุเหลือใช ้
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาทิ้งขยะถูกประเภท โดยมีบุคลากรและ 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 200 คน

 3. พัฒนาระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหาร

  • ก�าหนดระบบและกลไกในการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
   1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
    ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัย  
รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองของคุณภาพทางวิชาการ 
การให้บริการวิชาการ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด�าเนินงานตามหลักการ 
บริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ
    โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นต่อคุณภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรมหาวิทยาลัย จ�านวน 553 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความเห็นต่อคุณภาพการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.87, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) ซ่ึงสูงขึ้น 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระดับพอใช้, ค่าเฉลี่ย 3.35) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    หลักธรรมาภิบาล     ค่าเฉลี่ย     ระดับ     ล�าดับ

1. หลักประสิทธิผล 3.88 ดี 5

2. หลักประสิทธิภาพ 3.81 ดี 7

3. หลักการตอบสนอง 3.76 ดี 8

4. หลักภาระรับผิดชอบ 4.12 ดี 1

5. หลักความโปร่งใส 3.97 ดี 3

6. หลักการมีส่วนร่วม 3.94 ดี 4

7. หลักการกระจายอ�านาจ 3.86 ดี 6

8. หลักนิติธรรม 3.88 ดี 5

9. หลักความเสมอภาค 3.98 ดี 2

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 3.64 ดี 9

รวม 3.87 ดี

   2) การมีระบบการตรวจสอบและประเมินองค์กร และผู้บริหารทุกระดับจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
    2.1) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน จาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
    2.2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตาม 
แนวทางที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ก�าหนด
    2.3) การด�าเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน
    2.4) การประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 39 49 และ 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547
   3) การมอบหมายอ�านาจในการบริหารงานให้กับผู ้บริหารมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้
    3.1) มอบหมายง าน และมอบอ� านาจ ให ้ ร อ งอธิ ก า รบดี  ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก า รบด ี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี โดยมอบอ�านาจให้มีหน้าที่และรับผิดชอบ พัฒนาระบบ สั่งการ อนุมัติ ก�ากับ 
และติดตามการด�าเนินงานของหน ่วยงานที่อยู ่ ในความรับผิดชอบ ในเรื่องหนังสือออกในประเด็น 
ที่ เกี่ยวข ้อง การอนุมัติและลงนามค�าสั่งแต ่งตั้ง การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ  
การเงินและพัสดุ  ภายในวงเงินครั้ งละไม ่ เกิน 100,000 บาท ในอ�านาจการสั่ งการตามค�าสั่ ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 3168/2561 เร่ือง มอบหมายงาน และมอบอ�านาจให้รองอธิการบดี  
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
    3.2) มอบหมายงาน และมอบอ�านาจให้คณบดี และผู ้อ�านวยการ ปฏิบัติราชการ 
แทนอธิการบดี โดยมอบอ�านาจในเร่ืองหนังสือออก การอนุมัติและลงนามค�าส่ังแต่งตั้ง การบริหาร 
งานบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ภายในวงเงินครั้งละ 
ไม่เกิน 100,000 บาท ในอ�านาจการสั่งการตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2263/2560 เรื่อง 
มอบหมายงาน และมอบอ�านาจให ้คณบดีปฏิบั ติราชการแทนอธิการบดี และค�าสั่ งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ที่  2264/2560 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบอ�านาจให ้ ผู ้อ�านวยการปฏิ บัต ิ
ราชการแทนอธิการบดี

 4. ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการ 
ของมหาวิทยาลัย

  • ทบทวนบทบาทและศักยภาพของหน่วยงานจัดการศึกษาในก�ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ไปสู่การเป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
   ด�าเนินการทบทวนบทบาท ศักยภาพของหน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลัย และ 
ปรับโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานในก�ากับมหาวิทยาลัย จ�านวน 3 หน่วยงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 16 พ.ย. 2561 ดังนี้
    1) ยุบเลิกหน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษา
    2) ย้ายสายงาน บัณฑิตวิทยาลัย ย้ายสายงานเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
    3) เปล่ียนชื่อหน่วยงาน ส�านักนวัตกรรมและบริการสังคม เปล่ียนเป็น ส�านักนวัตกรรม 
และการศึกษาต่อเนื่อง เนื่องจากให้สอดคล้องกับพันธกิจและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
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  • ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์และ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
   1) ทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด�าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ที่จัดท�าไว้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง สามารถแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติ 
เป็นแผนปฏิบัติการประจ�าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปเม่ือการประชุมคร้ังที่ 5/2560  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และเมื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ไปเมื่อคราว 
ประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 21 กันยายน 2561 เน่ืองจากสถานการณ์ได้มีการเปล่ียนแปลง เช่น 
พระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนปฏิรูปประเทศ ช่วงปี 2562 – 2563 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามพระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
   2) มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
และการน�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติให้แก่บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการด�าเนินกิจกรรมดังนี้
    2.1)  จัดประชุมชี้แจง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมบุคลากร เม่ือวันที่ 5  
พฤษภาคม 2560
    2.2)  เวียนแจ้งเอกสารแผนยุทธศาสตร์ที่ผ ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 
คราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้ประกอบการจัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทาง 
การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
และมีประสิทธิภาพ
    2.3)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการก�าหนดทิศทางและเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยในอนาคต 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561 - 2564) โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางการทบทวนและปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ข้ึน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ  
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรในสังกัดส�านักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง

  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
เพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร
   1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
    กองคลัง ด�าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
ดังนี้
    1.1)  ระบบบริหารงานคลัง (ตรวจสอบเอกสารขั้นตอนการเบิกจ ่าย) เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานรับ – จ่ายเงิน
    1.2)  ระบบจัดท�ารายงานลูกหนี้เงินยืม (ตรวจสอบรายการเงินยืมคงช�าระ) เพ่ือให ้
การจัดท�ารายงานลูกหนี้เงินยืมเกิดประสิทธิภาพ
    1.3)  ระบบควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

   2) พัฒนาระบบสารสนเทศแผนการจัดกิจกรรมรายไตรมาส
    กองนโยบายและแผน ได้ด�าเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการติดตาม 
และประเมินผล โดยการน�าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ 
งบประมาณรายจ่าย และการรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี คือ ระบบ CRRU e-budgeting 
โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา พร้อมกับพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ เพื่อรับรองกับ 
ความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งผลจากการใช้งานระบบ CRRU e-budgeting ในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ใช้งานระบบ 
มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.34 คะแนน) เน่ืองจากระบบดังกล่าวท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดท�าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การกันเงินงบประมาณ 
รวมถึงการตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

  • บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ อย่างเป็นระบบ ลดความเส่ียง 
ในการด�าเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทางการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
   1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดท�างบประมาณ
    บุคลากรกองนโยบายและแผนด้านการจัดท�างบประมาณได้รับการพัฒนา เพิ่มความรู ้
และทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดท�าแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของหน่วยงาน 
มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินกิจกรรมดังนี้
     1.1)  อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายให้แก่บุคลากร
     1.2) จัดท�าคู่มือปฏิบัติงานการจัดท�าค�าของบประมาณ
   2) ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของส�านักงบประมาณ
    กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ของส�านักงบประมาณแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีจาก 
งบประมาณแผ่นดินมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงบประมาณและ 
มีประสิทธิภาพ
   3) เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานรับ – จ่ายเงิน
    กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานรับ – จ่ายเงิน ให้ม ี
ความทันสมัย ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้
     3.1) จัดท�าคู่มือขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ 
ระเบียบการรับ – จ่ายเงินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
กิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ
     3.2) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการรับ - จ่ายเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอกสาร 
ขั้นตอนการเบิกจ่าย หรือความเคลื่อนไหวของเอกสาร
    ซ่ึงจากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเงิน – จ่ายเงิน พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 84.19) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการมีระดับความพึงพอใจสูงสุด (ร้อยละ 84.64) รองลงมาด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
(ร้อยละ 84.48) และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก (ร้อยละ 83.32)
   4) เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานจัดท�าบัญชี
    กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานจัดท�าบัญชี เพื่อให ้
การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณตอบสนองต่อการด�าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมี 
การด�าเนินงาน ดังนี้
     4.1) พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดท�ารายงานลูกหน้ีเงินยืม เพื่อใช้ในการตรวจสอบ  
และรายงานยอดคงเหลือของลูกหนี้ที่เป็นปัจจุบัน และการจัดท�าบัญชีเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการบัญช ี
ก�าหนด
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     4.2) พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดท�ารายงานบัญชี เพื่อให้การจัดท�าบัญชีที่เป็นไป 
ตามระเบียบและมาตรฐานการบัญชี และเอื้ออ�านวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
     4.3) ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้เป็นไปตาม 
แนวทางที่กรมบัญชีกลางก�าหนดร่วมกับกองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี เพื่อเสนอผู้บริหารใช้ในการ 
พิจารณาตัดสินใจและมีข้อมูลทางการเงิน
     4.4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองคลัง เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม 
ด้านจัดท�าบัญชี เพื่อพัฒนาความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา จ�านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร การจัดท�า 
รายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
    ซึ่งจากผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 475 คะแนน จากคะแนนเต็ม 575 คะแนน
    จากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีเกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  
ได้แก่ ระบบการเงินและพัสดุ (FNC_SYSTEM) เว็บไซต์ระบบการเงินและพัสดุ (http://fnc.crru.ac.th) และ 
เว็บไซต์กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี (http://gmfis.crru.ac.th) พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 86.69)
   5) เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานจัดหา และควบคุมพัสดุ
    กองคลัง ส�านักงานอธิการบดีเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานจัดหา และควบคุมพัสดุ  
โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้
     5.1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการจัดหา 
และควบคุมพัสดุให้กับผู้บริหาร บุคลากรกองคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ�านวน  
120 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจกับการบริหารจัดการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
     5.2) จัดท�าคู่มือข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ 
ระเบียบและวิธีการจัดหา และควบคุมพัสดุที่ชัดเจน แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ 
กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และลดความเสี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุได้
     5.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองคลัง เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม 
ด้านการด�าเนินงานจัดหา และควบคุมพัสดุเพื่อพัฒนาความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา จ�านวน 5 หลักสูตร ดังนี้
        • เข้ารับการอบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560
        • เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP” วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560
        • เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 8-13 มีนาคม 2561
        • เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 15-16 มีนาคม 2561
        • เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ” วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561

  • ก�ากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินคุณภาพการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
   1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
    มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาโดยด�าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้

     1.1)  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 16-17  
มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการ 
ในการบริหารหลักสูตรตามศักยภาพของหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ 2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ 
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนวใหม่ ในการด�าเนินงานบริหาร 
หลักสูตรตามระบบคุณภาพ
     1.2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ 
การบริหารจัดการความเส่ียง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีมเดียวกันใจเดียวกัน สร้างทีมงาน 
สู่ความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Building) เพื่อพัฒนาทีมงานและการท�างานเป็นทีม การจัดการ 
องค์ความรู้และแสดงจิตส�านึกเชิงสัญลักษณ์ในการพัฒนาองค์กร
     1.3) ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และประชุม 
เชิงปฏิบัติการทบทวน พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให ้ผู ้ที่ด�าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จากสถานศึกษาที่เป็นแม่แบบที่ดี และเปิดมุมมอง 
ในการบริหารจัดการ การจัดระบบองค์กรให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา
     1.4) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจ�าปีการศึกษา 2560
   2) ติดตาม ตรวจสอบผลการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
    มหาวิทยาลัยด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพ 
ของตนเอง จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง 
และพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมโดยได้ด�าเนินโครงการ ดังนี้
     2.1) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2561 โดยผลการประเมินในภาพรวม ทั้งหมด 70 หลักสูตร 
อยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 3.25) มีรายละเอียดดังนี้

    ระดับคุณภาพ     คะแนน     ร้อยละ

ดีมาก 3 4

ดี 54 77

ปานกลาง 12 17

น้อย 1 2

รวม 70 100
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     2.2) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส�านักวิชา/วิทยาลัย  
ประจ�าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู ่ใน 
ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.29) มีรายละเอียดดังนี้

    คณะ/ส�านักวิชา/วิทยาลัย     คะแนนเฉลี่ย     ระดับคุณภาพ

1. คณะครุศาสตร์ 4.57 ดีมาก

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.18 ดี

3. คณะมนุษยศาสตร์ 3.99 ดี

4. คณะวิทยาการจัดการ 4.46 ดี

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.71 ดีมาก

6. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.83 ดี

7. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 4.17 ดี

8. วิทยาลัยนานาชาติ 4.07 ดี

9. ส�านักวิชาสังคมศาสตร์ 4.53 ดีมาก

10. ส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.32 ดี

11. ส�านักวิชานิติศาสตร์ 4.37 ดี

12. ส�านักวิชาบริหารรัฐกิจ 4.12 ดี

13. ส�านักวิชาบัญชี 4.45 ดี

14. ส�านักวิชาการท่องเที่ยว 4.33 ดี

คะแนนเฉลี่ย 4.29 ดี

    องค์ประกอบ     คะแนน     ระดับคุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต 3.74 ดี

2. การวิจัย 4.86 ดีมาก

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

5. การบริหารจัดการ 4.43 ดี

คะแนนเฉลี่ย 4.35 ดี

     2.3) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 โดยผลการประเมินในรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.35) 
มีรายละเอียดดังนี้

     2.4) จัดท�ารายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส�านักวิชา ประจ�าปีการศึกษา 2560 เผยแพร่สู่สาธารณชน
          ซึ่งผลการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ประจ�าปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยมีผลประเมินคุณภาพระดับสถาบันอยู่ระดับดี  
ส่วนระดับคณะมีผลการประเมินระดับดีมาก 3 คณะ และระดับดี 11 คณะ ส่วนผลการประเมินหลักสูตร 
มีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 1 หลักสูตร
   3) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ
    กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ ได ้น�าเอาระบบสารสนเทศมาช ่วย 
ในงานบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขึ้นเองภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
     3.1) ระบบสารสนเทศเช็คชื่อออนไลน์ เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกและลดระยะเวลา 
ให้กับอาจารย์โดยระบบสามารถสรุปสถิติการเข ้า - ออกของนักศึกษาแต่ละ section หรือรายบุคคล 
ได้อย่างแม่นย�าถูกต้อง และเชื่อถือได้
     3.2) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
     3.3) ระบบประมวลผลกลางการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ
     3.4) ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลผู้ใช้บัณฑิต
   4) สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
    กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ ได้ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อให้ 
บุคลากรเกิดองค์ความรู้และเพิ่มทักษะเพื่อน�าไปเป็นแนวปฏิบัติในการท�างาน โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรม 
ให้ความรู้แก่บุคลากรและไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ดังนี้
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     4.1) จัดอบรมการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการประกันคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
ด้านบุคลากรสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท�างานและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ ส่วนนักศึกษาได้น�าหลักการ 
PDCA ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
     4.2) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และส�านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่ 2 กันยายน 2561
   5) พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย
    การพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ซึ่งจะเป็นรูปแบบของ 
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทุกหน่วยงานจะมีตัวแทนเข ้าร ่วมเครือข ่าย โดยจะเป ็นผู ้ปฏิบัติงาน 
ด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน การพัฒนาเครือข่ายจะเป็นลักษณะการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพเพื่อสร้างทีมงานสู่ความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ” 
ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    นอกจากนี้กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในวันที่ 24-27 เมษายน 2561 
เพื่อให ้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้กระบวนการท�างานระหว่างหน่วยงานส่งผลให้ผลการด�าเนินงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด
   6) พัฒนาระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามกระบวนการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการโดยการควบคุม 
ภายในของมหาวิทยาลัยยังคงมีจุดอ่อนที่เป็นปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่องานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
จ�านวน 5 ประเด็น ซึ่งผลการด�าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีดังต่อไปนี้
     6.1) หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
       ผลการควบคุมภายใน
        • วางแผนกรอบอัตราก�าลังอาจารย์ประจ�าหลักสูตรระยะยาวโดยพิจารณา 
ถึงความต้องการของหลักสูตรเป็นหลัก ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
        • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย
        • ด�าเนินการงดรับนักศึกษา เพื่อเตรียมปรับปรุงรวมถึงปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ โดยได้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมด 22 หลักสูตร
     6.2) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก�าหนด
       ผลการควบคุมภายใน
        • จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เร่ืองการพัฒนาคุณภาพ 
ผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 
ทั้งหมด 49 คน
        • แต่งตั้งกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาต�าแหน่ง 
ทางวิชาการของคณาจารย์ ตามที่ ก.พ.อ. ก�าหนด
        • ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ท่ีได้รับการพิจารณาแต่งตั้งต�าแหน่ง 
ทางวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 7 คน

     6.3) อาจารย์บางท่านไม่มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
       ผลการควบคุมภายใน
        • จัดท�าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก�าหนดภาระงานทางด้านวิจัย 
โดยก�าหนดให้อาจารย์ทุกท่านต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 เรื่อง/คน
        • มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณการท�าวิจัยให้กับอาจารย์เพ่ือน�าเสนอ/ 
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
        • ผลักดันและส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย เสนอผลงานของตนเองเพื่อขอรับรางวัล 
“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” ซึ่งเป็นที่เชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่ท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
     6.4) การก�ากับติดตาม และประเมินผล ยังไม่เป็นไปตามแผน
       ผลการควบคุมภายใน
        • จัดท�าแผนการด�าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561
        • แต่งตั้งคณะท�างานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อท�าหน้าที ่
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
   7) พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน
    มหาวิทยาลัยด�าเนินการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับ 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการทบทวน ปรับเปล่ียนวิธีการ 
หรือกระบวนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดซึ่งได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้
     7.1) การวางแผนปฏิบัติการ
        • จัดประชุมและจัดท�าแผนตรวจสอบระยะยาว และประจ�าปีเพื่อให้มีแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผน
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        • จัดประชุมและจัดท�าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจ�าปี เพื่อเป็นตัวก�าหนด 
ประเด็นในการตรวจสอบว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง วิธีการ เอกสารหลักฐานที่ต้องการ
     7.2) การแปลงแผนสู่การปฏิบัติงาน
        • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประเด็นที่จะตรวจสอบและหน่วยรับตรวจและปฏิบัติงาน 
ภาคสนามตามระยะเวลาที่ก�าหนดในแต่ละเรื่อง
        • จัดประชุมและสอบทาน (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร 
ทุกคนในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลก่อนจัดท�า 
รายงานผลการปฏิบัติงานเสนออธิการบดีอนุมัติ และสั่งการต่อไป
     7.3) การรายงานและติดตามผล
        • จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบประจ�า 6 เดือน 9 เดือน  
และประจ�าปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและข้อเสนอแนะท่ีควรจะเป็นให้กับ 
หน่วยรับตรวจน�าไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
        • ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ
        • จัดท�ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ�าปี
        • ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5 หน่วยรับตรวจ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
     7.4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง ปี 2560 เพื่อทบทวน 
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานก�าหนด
     7.5) การให้ความรู้และค�าปรึกษาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
   8) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานจากหน่วยงานภายนอก
    มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2547 มาตรา 7, 8,  
39, 49 และ 50 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลงาน พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ 042/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีหน้าที่ 
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามข้อก�าหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
     8.1) การบริหารจัดการ
        • ภาวะผู้น�าองค์การ หรือการน�าองค์การ
        • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
        • ผลการด�าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์
        • การบริหารความเสี่ยง
        • การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
        • ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
        • ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย
        • ปัญหาของหน่วยงาน และวิธีการแก้ไข
     8.2) การผลิตบัณฑิต
        • คุณภาพหลักสูตร
        • การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
        • อัตลักษณ์บัณฑิต/การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต

        • ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
        • ผลการมีงานท�าของบัณฑิต
        • การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอก และสัดส่วนต�าแหน่ง 
ทางวิชาการ
        • นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
        • ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
     8.3) การวิจัย
        • โครงการวิจัย
        • การน�าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
        • ผลการวิจัยที่ใช้โจทย์ชุมชน หรืองานวิจัยที่ร่วมกับชุมชน
        • การบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
        • การพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านการวิจัย
        • ทุนการวิจัย
        • ภาระงานการวิจัยของอาจารย์
        • การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
        • รางวัลงานวิจัยที่ได้รับจากนานาชาติ
     8.4) การบริการวิชาการ
        • ผลการบริการวิชาการในการสร้างคุณค่าต่อชุมชน
        • งานบริการวิชาการที่เน้นพื้นที่และเกิดคุณค่าสูงสุด
        • ผลการใช้นวัตกรรมในการให้บริการ
        • รายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ
     8.5) การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
        • ผลผลิตและผลลัพธ์ของการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าต่อนักศึกษา 
และต่อชุมชน
        • ผลงานสร้างสรรค์ สื่อ และนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
        • เครือข่ายการด�าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
        • แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

  • ติดตามและตรวจสอบ และจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่จะก่อเกิดความเสียหาย 
ด้านทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
   การด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลเพื่อท�าหน้าที่ในการ 
ก�าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของคณะ/ส�านักวิชา/หน่วยงาน  
ตลอดจนการสอบทานความเส่ียงในภาพรวมหาวิทยาลัย เพ่ือด�าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
จากปัจจัยภายนอกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยพบประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็น เรียงล�าดับจาก 
มากไปหาน้อย ดังนี้
    1) หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ พบว่า ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ที่  
16 (สูง)
    2) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก�าหนด พบว่า ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ 12 (สูง)
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    3) การประเมินผลงานทางวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด พบว่า ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ 12 (สูง)
    4) อาจารย์บางท่านยังไม่มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่า 
ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ 12 (สูง)
   ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยง พบว่า ค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง (ระดับปานกลาง) ทั้ง 4 ประเด็น

 5. สร้างรายได้ภายในมหาวิทยาลัย โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด และผู้บริโภค และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
   ส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์น�้าดื่มราชภัฏ 
ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐาน GMP จาก 
กระทรวงสาธารณสุข

  • ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยในการขยายการบริการ 
และการเพิ่มมูลค่า
    1) พัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานจัดหารายได้
      1.1) น�าโปรแกรมส�าเร็จรูปเข้ามาใช้ในทางด้านการบัญชี พัสดุ และการเงิน
      1.2) ประชุมติดตาม และประเมินผลเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อปรับปรุงระบบ 
การจัดการทางการเงินและบัญชี
      1.3) เข้าร่วมการอบรมพนักงานบัญชีและพัสดุประจ�าหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�างานให้มีความถูกต้อง และลดความผิดพลาด
      1.4) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ในการบริหารงานส�าหรับผู้บริหาร ณ โรงแรม 
ไอบิสสไตส์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์ ในวันที่ 23–24 มกราคม 2561
    2) ขยายการให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
      ส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ส�ารวจพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการให้เช่าพื้นที ่
ว่างเปล่าของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบกิจการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคู่สัญญาเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
จากปีที่ผ่านมา) ได้แก่
       2.1) โครงการกาแฟมวลชล
       2.2) ร้านกาแฟ wynn
       2.3) ร้านกาแฟ love seed
       2.4) ร้านไทย-เดนมาร์ค
       2.5) พื้นที่ในศูนย์อาหาร จ�านวน 2 ร้าน
       2.6) ร้านของกินเล่นที่ตึก 100
       2.7) ธนาคารออมสิน ในอาคารส�านักงานอธิการบดี
       2.8) ศูนย์ออกก�าลังกาย
       2.9) งานกิจกรรมต่างๆ (event) เช่น เกษตรแฟร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  • สนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
   ส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ด�าเนินการส�ารวจตลาดและความต้องการของลูกค้า 
เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการรับผลิตน�้าให้แก่ลูกค้าเอกชนภายนอก จ�านวน 15 ราย 
มีจ�านวน 5 รายที่ส่ังซ้ือเป็นประจ�า ในอนาคตมีแผนจะขยายตลาดไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น โรงงานน�้าแข็ง 
ในประเทศ สปป.ลาว
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เป้าหมาย : เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

เป้าประสงค์ : ผลงานของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
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ผลการด�าเนินงาน
 1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบหลากหลาย 
และทันสมัย
   มหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดท�าข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในรูปของข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ และสาระน่ารู้ โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ จ�านวน 14 สื่อดังต่อไปนี้
    สื่อออนไลน์ และสังคมออนไลน์
     1) วารสารก้านบัว-พลัส (ออนไลน์) เป็นวารสารที่น�าเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการรับทราบข่าวสารสอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตในยุค 4.0 อย่างมาก จ�านวน 236 ฉบับ 
โดยจะท�าการเผยแพร่ทุกวัน ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (http://www.crru.ac.th), 
Facebook Fan page มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     2) วารสารก้านบัวโพสต์-พลัส (พิเศษ) จ�านวน 2 ฉบับ/ปี
     3) CRRU CAMPUS T.V เป ็นช ่องทางหนึ่ งในการเผยแพร ่ข ่าวสารในรูป 
ของการรายงานข่าวผ่านวิดีโอ โดยจะมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว น�าเสนอข่าวสารผ่านวีดิทัศน์รายการ CRRU 
CAMPUS TV โดยเป็นการเผยแพร่ข่าวสารในรูปของรายการข่าวความยาว 1-2 นาที ผ่านช่องทางยูทูปในช่อง 
CRRU CAMPUS CHANNELS โดยเผยแพร่ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ช่วง โดยช่วงแรกออกอากาศเวลา 
10.30 น. และ 15.00 น. จ�านวน 113 เทป
     4) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ด�าเนินการเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์ โดยจะมีข่าวก้านบัว-พลัส 
ที่เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวสารที่เป็นข้อความ และแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
     5) Facebook Fan page มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     6) Facebook กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
     7) Facebook ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
    สื่อสิ่งพิมพ์
     1) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ข ่าวสารของมหาวิทยาลัย 
ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
โดยท�าการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเดือนละ 3 ข่าว
     2) หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
ผ่านหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ให้ประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างจังหวัดได้รับทราบข่าวสาร 
ของมหาวิทยาลัย โดยท�าการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง โดยเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
เดือนละ 3 ข่าว
    สื่อวิทยุ
     ด�าเนินการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านรายการวิทยุ ซึ่งเช่ือมสัญญาณไปยัง 
สถานีเครือข่าย 2 สถานีได้แก่
       1) สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย FM 103.00 MHz รายการ “CRRU  
CAMPUS RADIO”
       2) สถานีวิทยุกระจายเสียงมีดีเรดิโอ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย FM 99.00 MHz 
รายการ “จากใจราชภัฏเชียงราย”

    ป้ายประชาสัมพันธ์
     ด�าเนินการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
      1) ป้ายบิลบอร์ด ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย รวม 12 กิจกรรม รวม 46 ป้าย โดยจุดรับผิดชอบติดตั้งป้ายบิลบอร์ดภายในมหาวิทยาลัย 
มีอยู่ด้วยกัน 8 จุด ได้แก่
        1.1) บริเวณหน้าส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (หลังเดิม)
        1.2) บริเวณสี่แยกไฟแดง ส�านักงานอธิการบดี
        1.3) บริเวณหน้าหอประชุมกาสะลองค�า
        1.4) บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
        1.5) บริเวณสี่แยกไฟแดง ทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย
        1.6) บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่
        1.7) บริเวณเสาธง ส�านักงานอธิการบดี (หลังเดิม)
        1.8) บริเวณทางโค้ง ส�านักงานอธิการบดี
      2) ป้ายแบนเนอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิคส์ เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต ์
บนอินเตอร์เน็ต ได้ด�าเนินการจัดท�าแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ จ�านวน 69 แบนเนอร์
      3) ป้าย LED เป็นป้ายอิเล็กทรอนิคส์ น�าเสนอป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
ของภาพกราฟิก รวมทั้งภาพเคลื่อนไหว โดยเปลี่ยนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ขึ้นหมุนเวียนประชาสัมพันธ์บนจอ 
ครั้งละ 7 แบนเนอร์
  • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
   ส�านักประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ด�าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย รวมถึงงานวิจัย และข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ให้มีรูปแบบที่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้ง่ายและสะดวก ซึ่งผลจากการจัดล�าดับ 
ของเว็บไซต์โดยการจัดล�าดับของเว็บโอเมตริกซ์ พบว่า เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อยู่ในอันดับที่ 70 
จาก 179 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเป็นอับดับที่ 7,083 ของ World Rank (ที่มา: http://www.web ometrics.info 
ณ เดือนกรกฎาคม 2561)
  • สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน
   มหาวิทยาลัยด�าเนินการจัดสัมมนาทางรอดของส่ือไทย ยุค 4.0 เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชน 
ในระดับท้องถ่ินและระดับชาติสามารถเข้าถึงส่ือได้หลายช่องทางและต่อเนื่องส่งผลต่อความร่วมมือและ 
การสนับสนุนในกิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชนดังนี้
    1) เครือข่ายสื่อมวลชนภายในจังหวัดเชียงราย ได้แก่
     1.1)  สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย FM 103.00 MHz
     1.2) สถานีวิทยุกระจายเสียงมีดีเรดิโอ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย FM 99.00 MHz
     1.3) สถานีวิทยุ 914 ส�านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย AM 1395 KHz
     1.4) ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
     1.5) สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์
     1.6) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
     1.7) สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ
     1.8) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย
     1.9) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์/แนวหน้า
     1.10) หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์
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    2) เครือข่ายสื่อมวลชนภายในประเทศ ได้แก่
     2.1) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
     2.2) หนังสือพิมพ์ข่าวสด
     2.3) สถานีโทรทัศน์ช่อง 5
     2.4) สถานีโทรทัศน์ TPBS/หนังสือพิมพ์มติชน
     2.5) หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

  • เผยแพร่ข่าวสารภายในสู่ภายนอก
   1) เผยแพร่ข่าวสารผ่านวิทยุออนไลน์
    มหาวิทยาลัยด�าเนินการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านรายการวิทยุ ซ่ึงเชื่อม 
สัญญาณไปยังสถานีเครือข่าย 2 สถานี ได้แก่
     1.1)  สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย FM 103.00 MHz รายการ “CRRU  
CAMPUS RADIO” ด�าเนินรายการโดย นายวิศรุต มุ่งค�าภา และนางกีรติญา วงค์สารภี ออกอากาศทุกวันศุกร์  
14.00 – 15.00 น. เป็นรายการที่น�าเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และกิจกรรมต่างๆ 
ที่ก�าลังจะจัดขึ้น รวมทั้งมีสาระน่ารู้ในเรื่องที่น่าสนใจน�าเสนอผ่านรูปแบบรายการวาไรตี้
     1.2) สถานีวิทยุกระจายเสียงมีดีเรดิโอ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย FM 99.00 MHz  
รายการ “จากใจราชภัฏเชียงราย” เวลา 16.00 – 17.00 น.
     1.3) สถานีวิทยุ 914 ส�านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย AM 1395 KHz เวลา 17.00 – 17.30 น. ด�าเนินรายการ โดย นายชาญณรงค์  
ชัยชนะ เป็นรายการที่น�าเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน และกิจกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะจัดขึ้น  
รวมทั้งข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจผ่านรูปแบบรายการวาไรตี้
   2) อบรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ
    ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรด�าเนินการฝึกอบรมให้ความรู ้และปฏิบัติการ 
ด้านการจัดรายการวิทยุ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมการโฆษณา 
และการประชาสัมพันธ์ จ�านวน 80 คน และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดรายการวิทยุและเทคนิคในการควบคุม 
เครื่องเสียงส�าหรับงานวิทยุกระจายเสียง ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จ�านวน  
40 คน
   3) เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
    การด�าเนินงานทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ดังนี้
     3.1) Facebook Fan page มหาวิทยาลัย ด�าเนินการเผยแพร่ข่าวสารภายใน 
มหาวิทยาลัย ผ่านแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประจ�าทุกวัน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ในแต่ละวัน 
ได้แก่ ก้านบัว-พลัส คลิปวีดิทัศน์รายการข่าว CRRU CAMPUS TV ข่าวก้านบัวออนไลน์ แบนเนอร ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Clipping News จากหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่นทั้งออนไลน์และหนังสือพิมพ์  
คลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
     3.2) Facebook กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด�าเนินการเผยแพร่ข่าวสารในช่องทาง 
ของกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงและรวดเร็ว
     3.3) Facebook ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ด�าเนินการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook Fan page ของส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อให้รับทราบถึง 
ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย และส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 2. พัฒนาระบบและกลไกในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

  • เผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการความก้าวหน้า เกียรติยศ ความภาคภูมิจ และความส�าเร็จ 
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าให้สังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
   มหาวิทยาลัยด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในอดีตจนถึงปัจจุบันในแผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ และวารสารก้านบัว-พลัส และวารสารก้านบัวโพสต์-พลัส (พิเศษ) ตามโอกาสและจัดท�าป้าย 
ยกย่องบุคลากร และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

  • ประสานและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกัน 
กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ต่อสาธารณะ
   มหาวิทยาลัยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
ถึงศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง ผ่านช่องทาง LINE กลุ่ม รวมทั้งได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาและกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 
เพื่อประสานการด�าเนินงานต่างๆ

  • จัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
   1) จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ 
มีส�านักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานจัดการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาต ิ
ครั้งที่ 14 “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” ร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ Thailand 4.0 โดยมีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สปป.ลาว 
ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงแรมโพธิ์วดล อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคคลทั่วไป นักศึกษา ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม  
จ�านวน 200 คน
   2) ประชุมวิชาการด ้านศิลปวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ ค ร้ัง ท่ี 1 “ความมั่นคง 
ด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการ “CRRU International Conference and Art Work Shop 
2018 : Lanna Identity, Thai Identity & International Identity” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 
แสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีส�านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน 
หลักในการด�าเนินงาน และมีหน่วยงานจัดการศึกษาร่วมสนับสนุนซึ่งเป็นเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ แลกเปล่ียนความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการสร้าง 
และส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็น 
การสนับสนุนให้เกิดการผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา
   3) จัดประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจ�าปี 2561 เรื่อง การลดความเหลื่อมล�้า 
ตามศาสตร์พระราชา โดยนักวิชาการชั้นน�าระดับประเทศเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักธรรมศาสตร ์
และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ซ่ึงจัดข้ึน 
เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได ้ทรง 
พยายามแก้ไขปัญหาความยากจนมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอปรัชญา 
รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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    ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม       หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน       สถานที่

1. วิทยาลัยครูหลวงน�้าทา ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คณะครุศาสตร์

2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะ คณะครุศาสตร์

3. Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

4. คณะผู้บริหารจาก Chuxiong Normal University เยี่ยมชม ปรึกษาหารือ และเจรจา

ความร่วมมือทางวิชาการ

คณะครุศาสตร์

5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์

6. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพ/

งานกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

7. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์

8. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ระบบ

บริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน

คณะครุศาสตร์

9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม

ศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 

การบริหารและจัดการเรียนการสอนทาง

ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

10. Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์

11. Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์

12. Sophia University (มหาวิทยาลัยโซเฟีย) 

ประเทศญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์

13. คณะแกนน�านักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการท�างาน

คณะมนุษยศาสตร์

14. คณะผู้ปกครองและนักเรียนที่มาตรวจคุณสมบัติ

ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 20 คน

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

15. เครือข่ายความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ

ต�าบลท่าข้าวเปลือก จ�านวน 20 คน

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์

แผนไทย (โฮงยาปัจฉิมวัย) และอุทยานโอสถ

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

ผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
 รายชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ประจ�าปี 2561

    ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม       หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน       สถานที่

16. ผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าวิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

17. คณะท�างานในโครงการรวบรวมองค์ความรู้

กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยา

ไทย-จีน ปีงบประมาณ 2560 และเจ้าหน้าที่

ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จ�านวน 13 คน

ศึกษาดูงาน การปลูก การแปรรูป และ

การพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

18. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�านวน 2 คน

เยี่ยมชม ติดตามและสัมภาษณ์หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

19. คณะผู้บริหารของร้านต�ารับไทย จ�านวน 5 คน เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

20. คณะผู้บริหารของร้านขายยาไทย จ�านวน 3 คน เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

21. คณะผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยชุมชนน่าน

จ�านวน 5 คน

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

22. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลไตสิบสองปันนา 

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ

การแพทย์ทางเลือก เนื่องในโอกาส

การลงนาม MOU ระหว่างโรงพยาบาล

ไตสิบสองปันนา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงราย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

23. คณะอาจารย์และสามเณร วัดบ้านหย่วน

จังหวัดพะเยา

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

24. คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

จังหวัดเชียงราย

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

25. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดลพบุรี

จ�านวน 180 คน

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพร

ที่ใช้เป็นยา กระบวนการผลิตยาไทย

เชิงอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลสาธิต

การแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

รายงานประจำาปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ANNUAL REPORT 2018 CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY136 137



    ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม       หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน       สถานที่

26. คณะกรรมการด�าเนินงานจัดท�าพจนานุกรม

ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา จ�านวน 20 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

เพื่อเก็บข้อมูลภาษาถิ่น ภาคเหนือ

ณ จังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

27. บุคลากรมูลนิธิเมตตาธรรม สาขาเลย ศึกษาดูงานสมุนไพรเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ

คนพิการ

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

28. Professor Dr.Makoto Ohashi และนักศึกษา

จาก The University of Tokushima

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

29. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตรวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

30. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

และคณะจ�านวน 3 ท่าน

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

31. คณะครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาจากโรงเรียน

ป่าป๋วย อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก

32. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ศึกษาดูงานด้านดนตรี ส�านกัวชิาสงัคมศาสตร์

33. ส�านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานผ้าทอล้านนาและกระบวนการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมผ้าและ

เครื่องแต่งกาย

ส�านกัวชิาสงัคมศาสตร์

34. สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอน

สาขาดุริยางคศาสตร์

ส�านกัวชิาสงัคมศาสตร์

35. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัยให้เท่าทันยุค

Thailand 4.0 และสร้างนวัตกรรม

สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน

ส�านกัวชิาคอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

36. โรงเรียนนอบน้อมบริบาล อ�าเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาและ

น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน

การปฏิบัติงาน

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

    ชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม       หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน       สถานที่

37. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา การบริหารจัดการส�านักวิชา 

การวิจัย และการจัดการศึกษา

ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ส�านักวิชานิติศาสตร์

38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล

41. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย

และปฐมศึกษา)

ศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการ

งานอาคารสถานที่

โรงเรียนสาธิต

42. โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม ตรวจสอบคุณภาพอิฐบล็อก และ

ขอค�าแนะน�าในการหาคุณภาพอิฐบล็อค

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ศูนย์บริการวิศวกรรม

โยธา

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การด�าเนินงานชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

44. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การด�าเนินงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การด�าเนินงานด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

46. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยการเชียงราย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะ

ของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ

หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ

เพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพตามสาขา

ที่เรียนให้สนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

และสนองความต้องการของสถานประกอบการ

ส�านักบริหารและ

จัดการทรัพย์สิน
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04กิจกรรมส�าคัญ
ในรอบปี 2561
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กิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย

1-14 ตุลาคม 2560 /   มอบแว่นสายตาเป็นของขวัญจังหวัดเชียงราย และพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก “มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย”

(GOS : Gift Of Sight Foundation in Thailand) และมูลนิธิ OneSight รวมทั้งจักษุแพทย์ จาก 14 ประเทศทั่วโลก

21 ตุลาคม 2560 /   ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

27 ตุลาคม 2560 /   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระเมรุมาศจ�าลอง สนามบินเก่า 416 

จ.เชียงราย

30 ตุลาคม 2560 /   พิธีประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานของอธิการบดีและการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเจตจ�านงในการบริหารงานระหว่างอธิการบดี

และผู้บริหารหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2561

29 พฤศจิกายน 2560 /   การประชุมพหุภาคี เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา

9 พฤศจิกายน 2560 /   พิธีทอดกฐิน
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30 พฤศจิกายน 2560 /   งาน CRRU OPEN HOUSE : Thailand-Chinese Education & Job Fair 2017 ที่หอประชุมใหญ่ มร.ชร.และร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่งและสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 15 แห่ง ผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดเชียงราย-พะเยา

9 มกราคม 2561 /   การประชุม "พัฒนานักวิจัยเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น"

27 ธันวาคม 2560 /   งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 /   พิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

12 กุมภาพันธ์ 2561 /   เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

25 มกราคม 2561 /   ต้อนรับองคมนตรี (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) พร้อมน�าเสนอรายงานผลโครงการตามพระราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10
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14 กุมภาพันธ์ 2561 /   14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”

14 กุมภาพันธ์ 2561 /   Fun run วิ่งเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรม “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”

11 มีนาคม 2561 /   CRRU 45 ปี Chiangrai Half Marathon 2018 เนื่องในวันครบรอบ 45 ปี "ราชภัฏเชียงราย"

19 มีนาคม 2561 /    ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ Pu’er University

22 มีนาคม 2561 /   การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 "รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21"

24-26 มีนาคม 2561 /   บรรพชาอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ประจ�าปี 2561
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2 เมษายน 2561 /   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และร่วมชมนิทรรศการ “โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

9 เมษายน 2561 /   กิจกรรม บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ “ฮอมบุญ อุ่นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” 

10 เมษายน 2561 /   ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ราชภัฏเจียงฮาย 2561

18 กรกฎาคม 2561 /   พิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" ประจ�าปี 2561

23 กรกฎาคม 2561 /   กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

25 กรกฎาคม 2561 /   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10”

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
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30 กรกฎาคม 2561 /   กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปี 2561

31 กรกฎาคม 2561 /   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล เพื่อ

อาหารปลอดภัยของชุมชนท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา”

8 สิงหาคม 2561 /   โครงการติวเข้มโครงการสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย "หนึ่งใจติวให้น้อง"

10 สิงหาคม 2561 /   พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

1-2 กันยายน 2561 /   ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ “พญามังรายหลวง”

20 กันยายน 2561 /   กิจกรรม “วันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจ�าปี 2561”
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29 กันยายน 2561 /   กิจกรรม CRRU Walk, Run & ride 2561 เพื่อฉลองครบรอบ 45 ปี วิทยาลัยครูเชียงราย

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

รองอธิการบดี
นางนิตยา ยืนยง

ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน
 

รวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์/ เรียบเรียง 
นางเกสกานดา เชื้อสะอาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวระวิทย์ ศิรินาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุรีพร ค�าสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะท�างาน
บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5377 6035

http://plan.crru.ac.th
 

ปีที่พิมพ์
2562

จ�านวนพิมพ์
500 เล่ม

ออกแบบและพิมพ์ 
บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จ�ากัด

ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกหน่วยงาน

คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2561
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