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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว  ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัชช์  เติมใจ รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล รองอธิการบดี 
 อาจารย์วิทยา  วรรณศิริ รองอธิการบดี 
 อาจารย์วรสฤษฎิ์  ปิงเมือง รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ  อนันตสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เวียงนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์  พันธุ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 นางนิตยา  ยืนยง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

ผู้จัดทำ 
 นายจิรพัฒน์  อุปถัมภ์ นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด 
 นางสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ นางสาวกัลยา  อวิโรธนานนท์ 
 นางเสาวลักษณ์  พงษ์วารินทร์ นายวระวิทย์  ศิรินาม 
 นางสาวพิกุลชร  หัตถะผะสุ นางสาววันวิสาข์  กาวิชา 

เผยแพร่โดย 
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5377 6035   

ปีที่พิมพ์/จำนวน : มิถุนายน 2551 / 500 เล่ม 

ขอขอบคุณ : คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 

ออกแบบ/พิมพ์ : โทนคัลเลอร์ จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์ 0 5341 2286, 08 1881 2523 

คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2550 
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สถาบันอุดมศึกษาเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น

สารจากอธิการบดี 

 ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จากภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนของการให้การศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่
สังคม การปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีพัฒนาการก้าวหน้ามาเป็น
ลำดับ โดยในรอบปี 2550 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้ดำเนินการตามแนวทางหลัก “สามหลักหนึ่งเป้าหมาย”  คือ 
 หลักที่หนึ่ง การให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนที่ต้องการ
ศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ผูต้อ้งการศกึษา ตอ้งไดร้บัการตอบสนอง 
 หลักที่สอง สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา คนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยไม่สร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมาขวางกั้น 
 หลักที่สาม ดำรงคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ของสังคมไทย  
 และหนึง่เปา้หมาย คอื ประชาชน ทกุอยา่งของการดำเนนิการ
เป็นไปเพื่อประชาชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน 
และในที่สุดผลพวงจากการพัฒนาต้องมอบให้แก่ประชาชน 
  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายไดม้กีารปรบัปรงุดา้นกายภาพ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคือสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน   
มีบรรยากาศของแหล่งวิชาการ ทุกจุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายล้วนสนับสนุนให้นักศึกษาค้นพบความสำเร็จในอนาคต 
รายงานประจำปี 2550 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง  
ผลการดำเนนิงานในรอบปทีีผ่า่นมา ความสำเรจ็ของการดำเนนิงาน
ตามภารกิจด้านต่างๆ จะเป็นรากฐานของการพัฒนาและ  
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในระยะต่อไป 
ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกท่าน  
ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญา การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
ที่ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในวันนี้บรรลุภารกิจของ  
การเป็น “มหาวิทยาลัยของประชาชน” 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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 • วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร  
วิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครูโดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลบ้านดู่ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง 
  
 • วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย โดยมี  
นายบัณฑิต วงษ์แก้ว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก  
 
 • ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับครูประจำการ และเปิดรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปี พ.ศ. 2519  
  
 • ปี พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษา  
และวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี โดยมีนายวิเชียร เมนะเศวต ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการ  
คนแรก และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จำนวน 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชา
ภาษาไทยและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
 • ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู
เชียงราย ออกเป็น 10 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็น  
สหวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”  

  
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันราชภัฏ
เชียงราย” แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายใน
การผลิตบัณฑิต  
 
 • วันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู่ในวงรี และในวงรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า
สถาบันราชภัฏเชียงราย ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT INSTITUTE 
CHIANGRAI โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์  ดำรงตำแหน่งเป็น
อธิการบดีคนแรก    
 
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2547 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าประกาศให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี  
จนถึงปัจจุบัน 
 
 • ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ทุกด้าน โดยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
บุคลากร และการวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก   
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล    

ประวัติการจัดตั้งหน่วยงาน 
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 ตราสัญลักษณ์ 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 
เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือเลข 9 รอบ
วงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่ง
อัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ดังนี้ 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย 
 
“ต้นกาสะลองคำ”  
 คือต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย มีดอก  
สีแสด มีทรงพุ่มกว้าง ปลูกง่าย ทนทาน   
โตเร็ว สื่อความหมายถึงความเรียบง่าย 
ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้าและความ
ร่มเย็น 

สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและ                          
  พระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง 
  ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา 
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย 
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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วิสัยทัศน์ 
 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชน ผลิตและพัฒนาคนที่พร้อม
ด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นศูนย์กลาง  
การเรียนรู้ของประชาชน มีส่วนร่วมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน และเป็น
องค์การที่เชี่ยวชาญอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน 

วัตถุประสงค์ 
 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์   
 สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ  
 และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน 
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น  
4. เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
6. เพื่อศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจ 
 ได้อย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ 
 
1. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์   
 มีคุณธรรมและจริยธรรม  
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
 วิชาชีพครู 
6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
 เป้าประสงค์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพสู่สังคม  
 เป้าประสงค์ : ผลิตกำลังคนที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
  และจริยธรรม ในสาขาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตรงตามความต้องการ 
  ของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
  หรือการแพทย์แผนไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของประเทศ 
  และเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโปรแกรมเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และมีจิตวิญญาณ 
  ในความเป็นครู 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนานักศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมยอมรับ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม  
 เป้าประสงค์ : เพิ่มการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอนุภูมิภาค 
  ลุ่มน้ำโขงตอนบน และเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย 
  และต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย 
  มีศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
 กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการวิชาการในเชิงรุก ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ  
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเชี่ยวชาญในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน  
 เป้าประสงค์ : เป็นองค์การที่มีความเชี่ยวชาญอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน 
 กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในเขต GMS 
 กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในเขต GMS 
 กลยุทธ์ที่ 3 เป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มประเทศในเขต GMS 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  และของชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
 เป้าประสงค์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ  
 เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพพื้นฐานทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม 
 กลยุทธ์ที่ 5 ระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) 

ยุทธศาสตร์ 
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ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

• โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งหน่วยงาน 

• คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

• คณะกรรมการสภาวิชาการ 

• คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 

• คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

• งบประมาณ 

• บุคลากร 

• อาคารสถานที่ 

• ระบบสาธารณูปโภค 
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• คณะครุศาสตร์ 
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• คณะมนุษยศาสตร์ 
• คณะวิทยาการจัดการ 
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
• วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน 
 และการแพทย์ทางเลือก 
• คณะสังคมศาสตร์ 
• วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

• บัณฑิตวิทยาลัย 
• สถาบันภาษา 
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เชียงราย 
• สำนักการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรม 
• สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
• สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 
• สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• สำนักบริการที่พักอาศัย 

• สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
• สำนักบริการวิชาการแก่สังคม 
• ศูนย์มวลชนสัมพันธ์ 
• ศูนย์พัฒนาสิทธิเด็กและสตรี 
• สำนักประสานงานโครงการส่งเสริม 
 คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ 
 ตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น 
• ศูนย์วิศวกรรมโยธา 
• ศูนย์สิ่งทอล้านนา 
• ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน 
 คุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์ 
 

• สถาบันวิจัยและพัฒนา 
• ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
• ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม 
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
• ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
• ศูนย์วิจัยนวัตกรรม 
• ส่วนงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

• สำนักงานอธิการบดี 
• หน่วยประกันคุณภาพ 
• ศูนย์สุขภาพ 
• ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เชียงราย (กทม./จีน) 
• ศูนย์พัฒนาธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 
• ศูนย์เบเกอร์รี่ 
• สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เชียงราย 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

กลุ่มหน่วยงานเน้นการสนับสนุน 
งานบริการวิชาการแก่สังคม 

กลุ่มหน่วยงานเน้นการสนับสนุน 
งานวิจัย 

กลุ่มหน่วยงานเน้นการประสานงาน 
สนับสนุนและลักษณะพิเศษ 

กลุ่มหน่วยงาน 
เน้นการผลิตบัณฑิต 

กลุ่มหน่วยงานเน้นการสนับสนุน 
งานผลิตบัณฑิต 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการบริหารและการแบ่งหน่วยงาน 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
นายคำรณ  บุญเชิด 

กรรมการโดยตำแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
2. นายนิพนธ์  วงษ์ตระหง่าน 
 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 
3. อาจารย์สำเริง  เนตรนพรัตน ์
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ 

คณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
1. ศาสตราจารย์สุวัฒก์  นิยมค้า 
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี 
3. รองศาสตราจารย์สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ 
4. เรืออากาศเอกวิวรรธน์  เพิ่มพูล 
5. พล.ต.ต.อำนวย  สุขเจริญ 
6. นายบัณฑูร  สุภัควนิช 
7. นายโกวิท  ศุภมงคล 
8. นายมงคลชัย  ดวงแสงทอง 
9. นายวันชัย  จงสุทธนามณี 
10. นางรัตนา  จงสุทธนามณ ี
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กรรมการจากผู้บริหาร 
1. อาจารย์วิทยา  วรรณศิริ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร 
3. อาจารย์นฤมล  เรืองรังษี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์  วีรยุทธกำจร 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ 
2. รองศาสตราจารย์ดีรพัฒน์  บุญจนาวิโรจน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาดา  จันทร์เรือง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ  สุขประภาภรณ์ 

ประธานสภาวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว  ประสิทธิ์วิเศษ 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี 
3. รองศาสตราจารย์นิโลบล  นิ่มกิ่งรัตน์ 
4. รองศาสตราจารย์สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ 
6. นายแพทย์ ดร.วิชัย  โชควิวัฒน 
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กรรมการจากคณะ 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา  จันทร์มณี   
 กรรมการจากคณะครุศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์  วีรยุทธกำจร 
 กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง 
 กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร 
 กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ 
5. รองศาสตราจารย์ฑวัต  ชีวะเกตุ 
 กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง  เทาประเสริฐ 
 กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1. ดร.ธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์ 
2. ดร.นิวัฒน์  แจ้งอริยวงศ์ 
3. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ 
4. นายทศพล  เพ็งส้ม 
5. นายปราโมทย์  ศิริอุทัยกร 
6. นายยศพงศ์  จงพิพัฒนมงคล 
7. นายวิเศษ  พงษศักดิ์ 
8. ดร.ศรพล  ตุลยเสถียร 
9. ดร.ศุภมาศ  ประจักษ์เวช 
10. ดร.สมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ 
11. นายสุนทร  เจนพิพัฒน์ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการที่ปรึกษา 
1. ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ 
2. ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ ์

ประธานกรรมการ 
นายนิพนธ์  วงษ์ตระหง่าน 

12. นายคำ  ไพศาลสิทธิกานต์ 
13. นายชาญชัย  สีห์ประเสริฐ 
14. นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ 
15. นายวินัย  สุวรรณโสภิต 
16. นายสมเกียรติ  ชื่นธีระวงศ์ 
17. นายส่องแสง  เลาหจีรพันธุ์ 
18. นายเสริมชัย  กิตติรัตนไพบูลย์ 
19. นายแสวง  เครือวิวัฒนกุล 
20. พลตำรวจตรีสุเทพ  เดชรักษา 
21. นายอนันต์  เหล่าธรรมทัศน์ 
22. นายอนันต์  กันคำ 

  
กรรมการโดยตำแหน่ง 
นายมนตรี  ยะกาศ 
นายมานพ  เรือนคำ 
 
กรรมการและเลขานุการ 
อาจารย์วรสฤษฎิ์  ปิงเมือง 
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รองอธิการบด ี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว  ประสิทธิ์วิเศษ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัชช์  เติมใจ 
4. อาจารย์วรสฤษฎิ์  ปิงเมือง 
5. อาจารย์วิทยา  วรรณศิร ิ

ผู้ช่วยอธิการบด ี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ  อนันตสมบูรณ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์  พันธุ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เวียงนนท์  

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานเน้นการผลิตบัณฑิต 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา  จันทร์มณี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ฑวัต  ชีวะเกตุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์  วีรยุทธกำจร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง  เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
7. อาจารย์วรรณะ  รัตนพงษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

อธิการบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานเน้นการสนับสนุนงาน 
ผลิตบัณฑิต  
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ธนะชัยขันธ ์
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ  อนันตสมบูรณ ์
 ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
3. อาจารย์วิรัช  นิลอ่างทอง 
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. อาจารย์มีชัย  โพธิ์ทองนาค 
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นายอนุสรณ์  ใจแก้ว 
 ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. อาจารย์เฉลิมเกียรติ  ตุ่นแก้ว 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  เหล็กกล้า 
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
8. อาจารย์ทวี  หมูทอง 
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย  
 วิทยาเขตเวียงป่าเป้า 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  ทองคำ 
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงคำ 
10. อาจารย์สุภัทนี  เปี่ยมสุวรรณกิจ 
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย วิทยาเขตมุงเมือง 
11. อาจารย์เอนก  โคแพร่ 
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเทิง 

12. รองศาสตราจารย์ณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล 
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย  
 วิทยาเขตเทศบาล 
13. อาจารย์สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ 
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย วิทยาเขตฝาง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์  ปัญญามงคล 
 ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับโรงเรียนเชียงแสน 
 วิทยาคม 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  แก้วระคน 
 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (จอมทอง) 

1 2

3 4

5 6

7 8

12 13

14 15

9 10 11



annual report 2007��
chiangrai rajabhat university

รายงานประจำปี 2550 ��
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเช ียงราย

1. อาจารย์นฤมล  เรืองรังษี 
 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. อาจารย์จุไรรัตน์  วรรณศิริ 
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสิทธิเด็กและสตรี 

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานเน้นการประสาน  
สนับสนุนและลักษณะพิเศษ 
 
1. นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต ์
 หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์พัชรา  ก้อยชูสกุล 
 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ 
3. นายนาวิน  พรมใจสา 
 ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพ 

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานเน้นการสนับสนุนงานวิจัย 
 
1. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์  อริเดช 
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. อาจารย์ศรีวรรณ  ไชยสุข 
 ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ห่วงนิกร 
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  หมวกกุล 
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

3. อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริพงษ์ 
 ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน 
 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ 
 ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  ทองคำ 
 ผู้อำนวยการศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
6. อาจารย์ ดร.บุญเรือง  เกิดอรุณเดช 
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม 

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานเน้นการสนับสนุน 
งานบริการวิชาการแก่สังคม 

5. รองศาสตราจารย์ทรงพันธ์  วรรณมาศ 
 ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งทอล้านนา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร  ธเนศสกุลวัฒนา 
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ 
 อาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกุล  อินทกูล 
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  แก้วโพธิ ์
 ผู้จัดการศูนย์เบเกอรี่ 
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 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแหล่งเงิน 

 งบประมาณแผ่นดิน  216,799,700 บาท   ร้อยละ 55.19 

 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  176,034,700 บาท   ร้อยละ 44.81 

  รวม 392,834,400 บาท   ร้อยละ 100.00 

 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

 งบบุคลากร  106,239,300 บาท ร้อยละ 27.04 

 งบดำเนินงาน  183,868,500 บาท ร้อยละ 46.81 

 งบลงทุน  75,607,000 บาท ร้อยละ 19.25 

 งบเงินอุดหนุน  18,507,100 บาท ร้อยละ 4.71 

 งบรายจ่ายอื่น  8,612,500 บาท ร้อยละ 2.19 

  รวม 392,834,400 บาท   ร้อยละ 100.00 

 งบกองทุนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550      

 กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 36,203,800 บาท ร้อยละ 43.74 

 กองทุนพัฒนาบุคลากร  16,185,900 บาท ร้อยละ 19.55 

 กองทุนหมุนเวียน  2,632,500 บาท ร้อยละ 3.18 

 กองทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย 12,677,200 บาท ร้อยละ 15.31 

 กองทุนพัฒนานักศึกษา  15,078,000 บาท ร้อยละ 18.22 

  รวม 82,777,400 บาท   ร้อยละ 100.00 

 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามผลผลิต 

 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 143,761,500 บาท   ร้อยละ 36.60 

 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75,936,700 บาท   ร้อยละ 19.33 

 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13,781,800 บาท   ร้อยละ 3.51 

 ผลงานการให้บริการวิชาการ  7,512,000 บาท   ร้อยละ 1.91 

 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,649,300 บาท   ร้อยละ 0.41 

 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,700,000 บาท   ร้อยละ 1.20 

 บริหารจัดการศึกษา  145,493,100 บาท   ร้อยละ 37.04 

  รวม 392,834,400 บาท   ร้อยละ 100.00 

งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน 55.19% 

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 44.81% 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 36.60% 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19.33% 

บริหารจัดการศึกษา 37.04% 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.51% 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1.20% 
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.41% 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 1.91% 

งบบุคลากร 27.04% 

งบดำเนินการ 46.81% 

งบลงทุน 19.25% 

งบเงินอุดหนุน 4.71% 

งบรายจ่ายอื่นๆ 2.19% 

กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 43.74% 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 19.55% กองทุนหมุนเวียน 3.18% 

กองทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย 15.31% 

กองทุนพัฒนานักศึกษา 18.22% 
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 จำแนกตามสถานะและประเภท 
   
  

สถานะ

   ประเภท   

รวม    
ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงาน 

   พลเรือน ราชการ  ประจำ มหาวิทยาลัย 
 
 1. บุคลากรสายงานวิชาการ (Academic Staff) 145 14  - 171 330 

 2. บุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff) 13 2  51 460 526 

  รวม 158 16  51 631 856 

  จำแนกตามหน่วยงานและประเภท 
  
  

หน่วยงาน

   ประเภท   
รวม    

ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย 

  อาจารย์ จนท. อาจารย์ จนท. อาจารย์ จนท. อาจารย์ จนท. อาจารย์ จนท. 

 1. คณะครุศาสตร์ 22 - 1 - - 5 6 8 29 13 

 2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 49 - 3 - - 5 16 24 68 29 

 3. คณะมนุษยศาสตร์ 25 1 4 1 - 2 33 8 62 12 

 4. คณะวิทยาการจัดการ 23 - 3 - - - 23 13 49 13 

 5. คณะเทคโนโลยีอุตฯ 14 - 1 - - 2 14 14 29 16 

 6. คณะสังคมศาสตร์ 9 - 1 - - 1 17 7 27 8 

 7. วิทยาลัยการแพทย์ฯ 2 - 1 - - - 8 9 11 9 

 8. วิทยาลัยนานาชาติฯ - - - - - - 6 11 6 11 

 9. สถาบันภาษา - - - - - - 13 4 13 4 

 10. โรงเรียนสาธิต - - - - - - 34 6 34 6  

 11. สำนัก/ศูนย์/สถาบัน 1 12 - 1 - 36 1 356 2 405 

 
รวม

 145 13 14 2 - 51 171 460 330 526 

 158 16 51 631 856 

บุคลากร 



annual report 2007��
chiangrai rajabhat university

รายงานประจำปี 2550 ��
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเช ียงราย

     คุณวุฒิ 

  สถานะ/ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท  ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวม 

 1. ข้าราชการพลเรือน 19 120  6 - 145 

 2. พนักงานราชการ - 14  - - 14 

 3. พนักงานมหาวิทยาลัย 5 91  75 - 171 

  รวม 24 225  81 - 330 

บุคลากรสายงานวิชาการ (Academic Staff) จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

     คุณวุฒิ 

  สถานะ/ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท  ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวม 

 1. ข้าราชการพลเรือน - 4  8 1 13 

 2. พนักงานราชการ - -  - 2 2 

 3. พนักงานมหาวิทยาลัย - 11  231 218 460 

 4. ลูกจ้างประจำ - -  8 43 51 

  รวม - 15  247 264 526 

บุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff) จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

คณาจารย์ประจำ (ข้าราชการพลเรือน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

  
หน่วยงาน

   ตำแหน่งทางวิชาการ 

   อาจารย์ ผศ.  รศ. รวม 

 1. คณะครุศาสตร์  12 10  - 22 

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 22  1 49 

 3. คณะมนุษยศาสตร์ 19 5  1 25 

 4. คณะวิทยาการจัดการ 15 8  - 23 

 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 3  - 14 

 6. คณะสังคมศาสตร์ 7 2  - 9 

 7. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ 1 1  - 2 

 8. สำนัก/ศูนย์/สถาบัน - 1  - 1 

  รวม 91 52  2 145 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด 953 ไร่ 3 งาน 1 

ตารางวา และยังรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

เชียงรายอีกจำนวน 625 ไร่ รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,578 

ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา มีอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียน  

การสอน และระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 • อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน  31 หลัง 

  ที่ ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้าง 

  1 อาคารคณะครุศาสตร์ 2,267 อาคาร 3 ชั้น 2519 

  2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 2,280 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  3 อาคารศิลปะ 550 อาคาร 1 ชั้น 2525 

  4 อาคารนาฏศิลป์ 550 อาคาร 1 ชั้น 2542 

  5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 2,294 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  6 อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมราชภัฏอินน์) 2,528 อาคาร 4 ชั้น 2532 

  7 อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 592 อาคาร 1 ชั้น 2519 

  8 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 800 อาคาร 3 ชั้น 2544 

  9 อาคารคณะสังคมศาสตร์  1,047 อาคาร 2 ชั้น 2522 

 10 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ 5,760 อาคาร 4 ชั้น 2537 

 11 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 1,110 อาคาร 2 ชั้น 2540 

 12 อาคาร Biotech 1 (อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1) 1,313 อาคาร 2 ชั้น 2519 

 13 อาคาร Biotech 2 (โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์) 1,434 อาคาร 1 ชั้น 2518 

 14 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 600 อาคาร 2 ชั้น 2546 

 15 อาคารหอดูดาว 950 อาคาร 3 ชั้น 2548 

 16 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึกคณบดี) 5,085 กลุ่มอาคาร 2545 

 17 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 ชั้น) 975 กลุ่มอาคาร 2545 

 18 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลังเล็ก) ตึกโยธา 820 กลุ่มอาคาร 2545 

 19 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลังเล็ก) ศิลปะอุตสาหกรรม 820 กลุ่มอาคาร 2545 

 20 อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) 1,636 อาคาร 1 ชั้น 2540 

 21 อาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้าน (ส่งเสริมสุขภาพพื้นบ้าน) 132 อาคาร 1 ชั้น 2538 

 22 อาคารสปาล้านนา 108 อาคาร 1 ชั้น 2544 

 23 อาคารแพทย์พื้นบ้าน 672 อาคาร 2 ชั้น 2544 

 24 อาคารศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา  352 อาคาร 2 ชั้น 2549 

 25 อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา (อาคาร 1) 932 อาคาร 2 ชั้น 2424 

 26 อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ (อาคาร 2) 932 อาคาร 2 ชั้น 2524 

 27 อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปี) 6,208 อาคาร 8 ชั้น 2539 

 28 อาคารเรียนรวม 2 640 อาคาร 2 ชั้น 2544 

 29 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ 989 กลุ่มอาคาร 2550 

 30 อาคารศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 896 อาคาร 2 ชั้น 2550 

 31 อาคารราชภัฏพัฒนา 2,051 อาคาร 2 ชั้น 2550 

อาคารสถานที่ 
อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 
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 • อาคารสำนักงาน จำนวน 22 หลัง 

  ที่ ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้าง 

  1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการ 592 อาคาร 2 ชั้น 2523 

  2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1,140 อาคาร 2 ชั้น 2517 

  3 อาคาร Visitor center (โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์) 918 อาคาร 2 ชั้น 2521 

  4 อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (อาคารศูนย์พัฒนาภูมิทัศน์) 232 อาคาร 1 ชั้น 2544 

  5 อาคารฝ่ายยานพาหนะ 375 อาคาร 1 ชั้น 2543 

  6 อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย 18 อาคาร 1 ชั้น 2544 

  7 อาคารศิลปวัฒนธรรม 239 อาคาร 1 ชั้น 2527 

  8 อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม 361 อาคาร 1 ชั้น 2540 

  9 อาคารสำนักวิทยบริการ 2,145 อาคาร 4 ชั้น 2535 

  10 อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ (อาคารปฏิบัติการพืช) 300 อาคาร 1 ชั้น 2544 

  11 อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา 590 อาคาร 1 ชั้น 2541 

  12 อาคารสาธารณูปโภค ประปา น้ำดื่ม 277 อาคาร 1 ชั้น 2519 

  13 อาคารสหกรณ์สถาบันฯ 250 อาคาร 1 ชั้น 2543 

 14 อาคารศูนย์บริการสุขภาพ 1,326 อาคาร 2 ชั้น 2543 

  15 อาคารศูนย์วัฒนธรรม (หลังใหม่) 128 อาคาร 1 ชั้น 2545 

  16 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 109 อาคาร 1 ชั้น 2545 

  17 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2 36 อาคาร 1 ชั้น 2548 

  18 อาคารศูนย์ภาษา 862 อาคาร 2 ชั้น 2543 

 19 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ/วิจัยพัฒนา 1,300 อาคาร 2 ชั้น 2545 

  20 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 10,100 กลุ่มอาคาร 2545 

  21 อาคารองค์การนักศึกษา 144 อาคาร 1 ชั้น 2545 

  22 อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน 12,887 อาคาร 4 ชั้น 2549 

 

 • อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จำนวน 4 หลัง 

  ที่ ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้าง 

  1 อาคารหอประชุมกาสะลองคำ 1,586 อาคาร 1 ชั้น 2535 

  2 อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์ 1,036 อาคาร 1 ชั้น 2540 

  3 อาคารโรงอาหารสถาบันฯ (Food Center) 1,652 อาคาร 1 ชั้น 2540 

  4 อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 3) 400 อาคาร 1 ชั้น 2524 
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 • อาคารหอพักและบ้านพัก จำนวน 10 หลัง 

  ที่ ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้าง 

  1 อาคารหอพักราชพฤกษ์ 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2519 

  2 อาคารหอพักพิทักษ์ชาตรี (อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 1,183 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  3 อาคารหอพักมฤคทายวัน 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  4 อาคารหอพักศิริเม็งราย 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  5 อาคารหอพักกระแจะจันทร์ 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  6 อาคารหอพักจันทร์กระพ้อ 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  7 อาคารหอพักชะเอม 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  8 อาคารหอพักฉะอ้อน 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 

  9 อาคารหอพักสวัสดิการ (โสด) 1,344 อาคาร 4 ชั้น 2545 

  10 อาคารหอพักสวัสดิการ (ครอบครัว) 1,920 อาคาร 4 ชั้น 2545 

 

 • สนามกีฬาและโรงยิม จำนวน 4 หลัง 

  ที่ ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้าง 

  1 อาคารโรงยิม (อาคารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) 1,052 อาคาร 1 ชั้น 2525 

  2 อาคารชั่วคราวกีฬา 490 อาคาร 1 ชั้น 2537 

  3 อาคารพลศึกษา 120 อาคาร 1 ชั้น 2546 

  4 อาคารไดร์กอล์ฟ 288 อาคาร 2 ชั้น 2547 

ระบบสาธารณูปโภค 
 
 
 1. ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร 
 2. ระบบประปามหาวิทยาลัย กำลังการผลิต 600 ลูกบาศก์เมตร  
  ต่อชั่วโมง 
 3. ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้ 1.65 MVA 
 4. ระบบโทรศัพท์ จำนวน 192 เลขหมาย สามารถรองรับคู่สายได้ 
  มากกว่า 300 เลขหมาย มีคู่สายภายนอก 1 วงจร    
 5. ระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียวันละ 10  
  ลูกบาศก์เมตร 
 6. อ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา ความจุทั้งสิ้น 1,018,293  
  ลูกบาศก์เมตร 
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1. การให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
 
การให้โอกาสทางการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีระบบการรับนักศึกษาที่เน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มากที่สุด 
โดยระบบการรับนักศึกษาจะใช้ระบบการคัดเลือกทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. ประเภทสมัครตรง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และกรณีที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า   
  2.75 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถสมัครได้ โดยใช้สำเนาเอกสารที่แสดงถึงความสามารถพิเศษแนบ จำนวนรับร้อยละ 30  
 2. ประเภทสมัครที่โรงเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป จำนวนรับร้อยละ 50  
 3. ประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา หรืออื่นๆ   
  จำนวนรับร้อยละ 10 
 4. ประเภทนักเรียนชนเผ่า สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นชนเผ่าและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ จำนวนรับร้อยละ 10 
 5. ประเภทผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ไม่จำกัดจำนวนรับ 
 

การจัดการศึกษาร่วมกับพันธมิตรในพื้นที ่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ชุมชน  
ในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการศึกษาร่วมกับพันธมิตร ในพื้นที่ รวม 9 แห่ง ดังนี้ 
 
 
 ศูนย์การศึกษา พันธมิตรที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

 1. วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา 

 2. วิทยาเขตฝาง โรงเรียนฝางชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 3. วิทยาเขตเชียงคำ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 4. วิทยาเขตเทศบาล โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 5. วิทยาเขตเวียงป่าเป้า โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 6. วิทยาเขตมุงเมือง วัดมุงเมือง จังหวัดเชียงราย 

 7. วิทยาเขตเทิง โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 8. วิทยาเขตเชียงแสน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 9. วิทยาเขตจอมทอง โรงเรียนจอมทองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 

 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร 
  1. หลักสูตร วท.บ. 4 ปี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  2. หลักสูตร วท.บ. 4 ปี  สาขาวิชาสัตวเวชศาสตร์ 
  3. หลักสูตร วท.บ. 4 ปี  สาขาวิชาเกษตรที่สูง 
  4. หลักสูตร ศศ.บ. 4 ปี  สาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น 

 การปรับปรุงหลักสูตรเดิม จำนวน 7 หลักสูตร 
  1. หลักสูตร วท.บ. 4 ปี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 
  2. หลักสูตร ค.บ. 4 ปี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  3. หลักสูตร ค.บ. 5 ปี  สาขาวิชาพลศึกษา 
  4. หลักสูตร ศศ.บ. 4 ปี  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
  5. หลักสูตร ศศ.บ. 4 ปี  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
  6. หลักสูตร บธ.บ. 4 ปี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  7. หลักสูตร ศศ.บ. 4 ปี  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

• การให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 

• การผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพสู่สังคม 

• การพัฒนานักศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม 

• การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

• การบริการวิชาการแก่สังคม 

• การสร้างความเชี่ยวชาญในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน 

• การส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

• การผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ 
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 1. คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอน รวม 22 หลักสูตร  

  ระดับ วุฒิ  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   • 
 ปริญญาตรีต่อเนื่อง ค.บ. 2 ปี จิตวิทยาและการแนะแนว  • 
    อุตสาหกรรมศิลป์  • 
    ภาษาอังกฤษ   • 
 ปริญญาตรี 4 ปี ค.บ. 4 ปี การประถมศึกษา  • • 
    การศึกษาปฐมวัย  • • 
    คณิตศาสตร์  • 
    จิตวิทยาและการแนะแนว  • 
    เทคโนโลยีการศึกษา  • 
    พลศึกษา  • 
    ภาษาอังกฤษ  • 
 ปริญญาตรี 5 ปี ค.บ. 5 ปี การศึกษาปฐมวัย  • • 
    คณิตศาสตร์  • 
    ภาษาไทย  • 
    ภาษาอังกฤษ  • 
    วิทยาศาสตร์ทั่วไป  • 
    สังคมศึกษา  • 
 ปริญญาโท  ค.ม. บริหารการศึกษา   • 
    หลักสูตรและการสอน   • 
    วิจัยและประเมินผลการศึกษา  • 
    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  • 
 ปริญญาเอก ศศ.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม  • 

 
 

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รวม 15 หลักสูตร 

  ระดับ วุฒิ  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 อนุปริญญา  อ.วท. สัตวรักษ์  • 
 ปริญญาตรีต่อเนื่อง วท.บ. 2 ปี พืชศาสตร์  • 
    วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  • 
    สาธารณสุขศาสตร์   • 
 ปริญญาตรี 4 ปี วท.บ. 4 ปี เคมี  • 
    ชีววิทยาประยุกต์  • 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  • • 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์  • • 
    วิทยาศาสตร์การกีฬา  • 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร • 
    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (แขนงวิชาสิ่งแวดล้อมทั่วไป) • 
    สถิติประยุกต์  • 
 ปริญญาโท  วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร์   • 
    สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม  • 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ   • 

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
 
 
 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2549 

   ระดับการศึกษา จำนวนหลักสูตร 

   วุฒิบัตร 1 

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  2 

   อนุปริญญา 6 

   ปริญญาตรี 75 

   ปริญญาโท 14 

   ปริญญาเอก 3 

   รวม 101 

2. การผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพสู่สังคม 
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 3. คณะมนุษยศาสตร์ จัดการเรียนการสอน รวม 16 หลักสูตร 

  ระดับ วุฒิ  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. 4 ปี English Studies  • 
    ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีสากล) • 
    บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ • 
    ภาษาจีน  • 
    ภาษาจีนธุรกิจ  • 
    ภาษาญี่ปุ่น  • 
    ภาษาไทย  • 
    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  • 
    ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  • • 
    ภาษาอังกฤษ  • 
    ภาษาอังกฤษธุรกิจ  • 
    ศิลปกรรม  • 
    ศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)  • 
    ออกแบบผลิตภัณฑ์  • 
 ปริญญาโท  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ   • 
    การสอนภาษาไทย   • 

 
 

 4. คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอน รวม 19 หลักสูตร 

  ระดับ วุฒิ  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 อนุปริญญา อบ.ธ. ธุรกิจการโรงแรม  • 
    การจัดการทั่วไป   • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)  • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)  • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  • 
 ปริญญาตรีต่อเนื่อง บธ.บ. 2 ปี การจัดการทั่วไป  • • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) • • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) • • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) • • 
   ศศ.บ. 2 ปี การจัดการโรงแรม  • 
 ปริญญาตรี 4 ปี บธ.บ. 4 ปี การจัดการทั่วไป  • • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) • • 
    การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) • 
   ศศ.บ. 4 ปี นิเทศศาสตร์  • • 
    อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  • 
 ปริญญาโท  บธ.ม. การจัดการทั่วไป   • 

 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอน รวม 11 หลักสูตร 

  ระดับ วุฒิ  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 ปริญญาตรีต่อเนื่อง วท.บ. 2 ปี เทคโนโลยีเครื่องกล  • 
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   • • 
    (แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง) • • 
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) • 
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   • • 
    (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม)  • 
 ปริญญาตรี 4 ปี วท.บ. 4 ปี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม • 
    ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม • 
    อุตสาหกรรมและการจัดการ  • 
    เทคโนโลยีเซรามิกส์  • 
 ปริญญาตรี 5 ปี สถ.บ. 5 ปี สถาปัตยกรรมศาสตร์  • 

 
 

 6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จัดการเรียนการสอน รวม 4 หลักสูตร 

  ระดับ วุฒิ  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต การวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมแผนไทย  • 
 ปริญญาตรี 4 ปี พท.บ. 4 ปี การแพทย์แผนไทย  • • 
 ปริญญาโท  ศศ.ม. วิจัยและพัฒนาสังคม   • 
 ปริญญาเอก ปร.ด. การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก  • 

 
 

 7. คณะสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน รวม 12 หลักสูตร 

  ระดับ วุฒิ  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 ปริญญาตรีต่อเนื่อง ศศ.บ. 2 ปี การพัฒนาชุมชน   • 
 ปริญญาตรี 4 ปี น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์  • • 
   รป.บ. 4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์  • • 
   วท.บ. 4 ปี สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  • 
   ศศ.บ. 4 ปี การพัฒนาชุมชน  • 
    การพัฒนาสังคม  • • 
    สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา  • 
    รัฐประศาสนศาสตร์  • • 
 ปริญญาโท  ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   • 
    สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   • 
   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์   • 

 ปริญญาเอก ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  • 
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นักศึกษา 

 1. จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา 

  

  
ระดับการศึกษา

  จำนวนนักศึกษา 

   ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 1. อนุปริญญา  34 336 370 

 2. ปริญญาตรี  3,507 1,331 4,838 

 3. ปริญญาโท  - 315 315 

 4. ปริญญาเอก  - 20 20 

  รวม 3,541 2,002 5,543 

 2. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและประเภท 

 

       ประเภทนักศึกษา 

  กลุ่มสาขาวิชา  ภาคปกติ   ภาคพิเศษ   รวม 
   จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ 
 
 1. ด้านสังคมศาสตร์  6,861  82.95 4,331  92.27 11,192  86.32 

 2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,244  15.04 340  7.24 1,584  12.22 

 3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 166  2.01 23  0.49 189  1.46 

  รวม 8,271  100.00 4,694  100.00 12,965  100.00 

 3. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา 
  

  ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ 

 1. อนุปริญญาและปริญญาตรี 12,306 94.92 

 2. บัณฑิตศึกษา  659 5.08 

  รวม 12,965 100.00 

 8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดการเรียนการสอน รวม 2 หลักสูตร 

  ระดับ วุฒิ  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

 วุฒิบัตร  วุฒิบัตร สหวิทยาการบริหารท้องถิ่น    • 
 ปริญญาตรี 4 ปี ศศ.บ. 4 ปี ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง • 
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ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 

 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 
 
 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา 
 
  ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 

 1. อนุปริญญา  350 211 60.29 

 2. ปริญญาตรี  4,332 3,357 77.49 

  รวม 4,682 3,568 76.21 

 2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
    
    จำนวนนักศึกษา 

  วุฒิการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 1. อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) 8 - 8 

 2. อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) 12 2 14 

 3. อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.) - 189 189 

 4. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 334 316 650 

 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 354 136 490 

 6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 459 544 1,003 

 7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 479 723 1,202 

 8. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) - 11 11 

 9. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) - 1 1 

  รวม 1,646 1,922 3,568 

 • ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

  วุฒิการศึกษา จำนวนนักศึกษา 

 1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  232 

 2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  96 

 3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  19 

 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  1 

 5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  20 

 6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  6 

  รวม 374 
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 จำแนกตามระยะเวลาที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
  
  ระยะเวลาการได้งานทำ จำนวน (คน) ร้อยละ 

 1. จบแล้วได้งานทำทันที  742 41.78 

 2. หลังสำเร็จการศึกษา 1-3 เดือน  634 35.70 

 3. หลังสำเร็จการศึกษา 4-6 เดือน  169 9.52 

 4. หลังสำเร็จการศึกษา 7-10 เดือน 118 6.64 

 5. ไม่ระบุ  113 6.36 

  รวม 1,776 100.00 

 จำแนกตามประเภทของงานที่ทำ 
  
  ประเภทของงานที่ทำ จำนวน (คน) ร้อยละ 

 1. กิจการของตัวเอง  163 9.18 

 2. กิจการของครอบครัว  121 6.81 

 3. รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้าง 392 22.07 

 4. พนักงานเอกชน  992 55.86 

 5. พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  76 4.28 

 6. ไม่ระบุ  32 1.80 
 

  รวม 1,776 100.00 

 จำแนกตามภาวะการมีงานทำ 
  
  สถานะ จำนวน (คน) ร้อยละ 

 1. ทำงานแล้ว  1,776 90.24 

 2. ศึกษาต่อ  65 3.31 

 3. ยังไม่มีงานทำ  88 4.47 

 4. รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน  39 1.98 

  รวม 1,968 100.00 

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
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การพัฒนาอาจารย์ 

 1. การสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 64 คน 

  • ตำแหน่ง รศ. จำนวน 17 คน   
  • ตำแหน่ง ผศ. จำนวน 47 คน   

 2. การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา จำนวน 43 คน 

  • ระดับปริญญาโท  จำนวน 10 คน ในประเทศ 8 คน ต่างประเทศ 2 คน 
  • ระดับปริญญาเอก จำนวน 33 คน ในประเทศ 26 คน ต่างประเทศ 7 คน 

 3. การสนับสนุนให้เข้าร่วมการพัฒนาความรู้ จำนวน 293 คน 
  และทักษะในวิชาชีพ 

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) จำนวน 32 รายวิชา มีห้องให้บริการ รวม 6 ห้อง 
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 250 เครื่อง มีนักศึกษาเข้าใช้บริการ จำนวน 17,246 คน โดยมีชื่อรายวิชาที่ให้บริการ ดังนี ้

 ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 1 MK3103 กลยุทธ์การตลาด 

 2 MK1301 การขายส่งและการขายปลีก 

 3 MK3101 การบริหารการตลาด 

 4 LA0101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

 5 4044201A ดาราศาสตร์ 1 

 6 MK2107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 

 7 SCIE401 โลกและอวกาศ 

 8 EC3206 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ 

 9 EC3218 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 10 EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

 11 EC0101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

 12 TI1301 หลักการโรงแรม 

 13 EC0102 หลักเศรษฐศาสตร์ 

 14 EN0103 English 3 

 15 MA0101 กระบวนการคิด 

 16 PE0101 กีฬาเพื่อชีวิต 

 17 SC0101 ท้องถิ่นไทย 

 18 TH0101 ทักษะภาษาไทย 

 19 CP0101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

 20 SC0102 ประชาคมโลก  

 21 CN0101 ภาษาจีน 1 

 22 EN0101 ภาษาอังกฤษ 1 

 23 EN0102 ภาษาอังกฤษ 2 

 24 MK0101 การตลาดเบื้องต้น 

 25 MK2308 การบริหารการผลิต 

 26 GEED106 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 27 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 28 GE0102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 

 29 4000105B วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

 30 SN0101 วิทยาศาสตร์ชีวิต 

 31 GE0101 สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 32 MK1101 หลักการตลาด 

 ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีไว้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ประเภท จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 

 1. หนังสือ • ภาษาไทย  97,089 เล่ม 
   • ภาษาต่างประเทศ  21,713 เล่ม 

 2. วารสาร • ภาษาไทย  226 ฉบับ 
   • ภาษาต่างประเทศ  33 ฉบับ 

 3. หนังสือพิมพ์ • ภาษาไทย  24 ฉบับ 
   • ภาษาต่างประเทศ  6 ฉบับ 

 4. สื่อโสตทัศนวัสด ุ   9,280 ชิ้น 

 5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์  • E-Thesis  1 ฐานข้อมูล 

 6. ฐานข้อมูลออนไลน ์ • Science Direct, IEEE/IEE, H.W Wilson OCLC First 11 ฐานข้อมูล 
         Search, Proquest Digital Dissertation, ACM Digital  
         Library, ISI WEB of Science, Lexis Nexis,  
   Net Library, Springer Link, ฐานข้อมูลกฤตภาค 

 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 16 เครื่อง 
   • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการ Internet 3 เครื่อง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายใต้กรอบการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
ของ 3 หน่วยงานหลักคือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงาน  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในด้านการ
ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยได้ยึดหลักการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA โดยในกระบวนการทำงาน มีการ
วางแผน มีการปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผล รวมถึงมีการนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ทำให้
แต่ละหน่วยงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการดังนี้ 
 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อดำเนินนโยบาย  
 ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมีหน่วยประกันคุณภาพ ทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน  
 ภารกิจด้านงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพในระดับคณะ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการประกัน  
 คุณภาพระดับหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในคณะและหน่วยงาน   
 รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย 
 
3. กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้  
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ   
 โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและตัวบ่งชี้เป็นระยะ ส่วนในระดับคณะก็ได้มีการส่ง  
 บุคลากรไปอบรม/ประชุม/สัมมนา และการประชุมภายในคณะอย่างต่อเนื่อง 
 
4. จัดทำคู่มือและเอกสารต่างๆ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านการ  
 ประกันคุณภาพ เช่น คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปีการศึกษา 2549   
 คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลพื้นฐาน คู่มือการประเมินคุณภาพ  
 ภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ  
 ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ก.พ.ร.) เป็นต้น 
 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อติดตามและ  
 ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549  
 
6. มีการวิเคราะห์ตนเองของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำรายงานการประเมินเอง (SAR)   
 ประจำปีการศึกษา 2549  
 
7. มีการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2549 และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมิน  
 ตนเองในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ  
 ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อรายงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 
 
8. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานทราบตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น   
 QA จดหมายข่าว หรือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเวปไซต์ของหน่วยประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 

9. มีการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดผลดีขึ้น 

การประกันคุณภาพการศึกษา 3. การพัฒนานักศึกษาที่พร้อมด้วย 
 ความรู้คู่คุณธรรม 

การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัด
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ การจัดเสวนาเพื่อให้นักศึกษา
ใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากผู้ที่
ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ การจัดอบรม
ทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะก่อนเข้าสู่ โลกแห่งการเรียนระดับ
อุดมศึกษา การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญ
น้องใหม่เข้าสู่สถาบัน การจัดพิธีไหว้ครูเพื่อ
มอบตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย ์
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 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและ 
  จัดทำโครงร่างการศึกษาอิสระ 
 • อบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (ค.บ.5 ปี) 
 • โครงการฝึกหัดดนตรีพื้นเมือง 
 • อบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
  ทางสังคมศึกษา 
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกปฏิบัติงาน 
 • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านทักษะการปฏิบัติการ  
  เรื่อง เทคนิคการสอนแบบมอนเตสซอรี่ และการผลิตสื่อ 
  ประเภทเกมส์การศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 • อบรมเสริมศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 • อบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
  ทางคณิตศาสตร์ 
 • กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ 
  การเรียนรู้นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ปี 2550 
 • ประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
 • กิจกรรมวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทสาขาวิชา 
  หลักสูตรและการสอน รุ่น 49/1 และ 49/2 
 • สัมมนาเพื่อวิพากษ์โครงร่างการศึกษาอิสระ (IS) ของนักศึกษา 
  ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 49/1, 49/2,  
  และ 49/4 
 • อบรมสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  วิชาชีพครู 
 • ประชุมสัมมนาก่อนปิดภาคเรียน 
 • อบรมเสริมศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 • อบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาภาคฤดูร้อน 

 • อบรมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
 • อบรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 • อบรมเรื่องเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย  
 • อบรมสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
 • อบรมกลวิธีการสอนแบบบูรณาการทักษะเพื่อพัฒนาการเรียน  
  การสอนภาษาไทย 
 • อบรมสัมมนาวิทยาศาสตร์สัญจร 
 • ทัศนศึกษาวิถีล้านนา : ถิ่นฐานเชียงแสน 
 • โครงการพัฒนาจิตพิสัยนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต  
 • ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 
 
คณะมนุษยศาสตร ์
 • โครงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
  โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก 
 • โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 • โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ : 
  วัฒนธรรมไทยสัญจร 
 • กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ 
 • อบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมและอาหารญี่ปุ่น และนิทรรศการ 
  ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 
 • กิจกรรมวันงานมนุษย์ 
 • โครงการอบรมและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการสำเร็จ 
  การศึกษา 
 • ศึกษาดูงานศิลปะที่จังหวัดแพร่  น่าน ลำปาง และเชียงราย 
 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
  ของนักศึกษา 

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้าใจในการ 
  สื่อสารข้ามวัฒนธรรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ  
  ครั้งที่ 1 
 • กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
 • โครงการอบรมซ่อมและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
 • โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย  
  ณ จังหวัดกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พระนครศรีอยุธยา 
 • อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
  เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 • กิจกรรมค่ายอบรมภาษาจีน ครั้งที่ 2 (Chinese Day Camp 2) 
 • โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรม 
  เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมนำความรู้ 
 • กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ 
 • โครงการอบรมภาษาจีน 60 ชั่วโมง 
 • อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำของนักศึกษา 
  คณะมนุษยศาสตร์ 
 • โครงการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมทางด้าน 
  ภาษาจีน 
 • อบรมเพื่อปฐมนิเทศและแนะแนวการศึกษานักศึกษาใหม่ 
 
คณะสังคมศาสตร ์
 • อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การจัดระเบียบทางสังคม 
 • สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบด ี
 • กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกครั้งที่ 34 
 • กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 
 • กีฬาระหว่างคณะ 
 • วันพร 
 • กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรมครั้งที่ 34 
 • กิจกรรมอบรมการจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ 
 • กิจกรรมอบรมการทำขนมและอาหารไทย 
 • กีฬา 4 สถาบันอุคมศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 • กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 
 • ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/49 
 • กิจกรรมอบรมการจัดดอกไม้แบบไทย 
 • กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานหลังการจบการศึกษา 
 • กิจกรรมอบรมการเล่นเครื่องดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะ 
  นักศึกษา 
 • กิจกรรมอบรมงานประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 
 • อบรมการเขียนโฮมเพจ ขั้นต้น และขั้นสูง 
 • โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียงประจำปี 2550 
 • กิจกรรมวันทาคณาจารย์  
 • กิจกรรมตานหาแม่ฟ้าหลวง 
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 • กิจกรรมประกวดหางเครื่องลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
  มหาราชา 
 • อบรมตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงชีวิตที่เพียงพอ 
 • อบรมราชภัฏเชียงราย ห่างไกลเอดส์ 
 • สัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2550 
 • วิ่งประเพณี มินิมาราธอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
  ครั้งที่ 1 
 
คณะครุศาสตร ์
 • กิจกรรมแข่งขันการจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
 • กิจกรรมคัดเลือกตัวนักกีฬาคณะ 
 • กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะและกีฬาสีภายในคณะ 
 • โครงการหลักสูตรการจัดทำสารนิทัศน์ (Documentation)  
  ทักษะที่จำเป็นของครูปฐมวัยยุค 2000s 
 • กิจกรรมร้องประสานเสียง 
 • โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัย การวัด  
  และประเมินทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 • กิจกรรมครุสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2550 
 • โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิจัยและประเมินผล 
  การศึกษา รุ่น 2 
 • สัมมนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ 
 • สัมมนาปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน 
 • กิจกรรมอบรมเรื่องเพศศึกษา 
 • กิจกรรมอบรมลูกเสือ B.T.C. 
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 • โครงการเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ 
 • โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและประสิทธิภาพการจัดการ 
  งานธุรการ เตรียมสำหรับฝึกประสบการณ์ทางสังคมวิทยา 
 • สัมมนาเพื่อประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสโมสรนักศึกษา 
 • สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ด้านการพัฒนาชุมชน 
 • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านทักษะการปฏิบัติการ  
  เรื่อง การผลิตสื่อประกอบการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
  เด็กปฐมวัย 
 • โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสอบ 
  บรรจุเข้ารับราชการ (ปัจฉิมนิเทศ) 
 • โครงการศึกษาเรียนรู้แนวคิดและวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 • กิจกรรมศึกษาดูงานภาคตะวันตก 
 • กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
 • กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่นิติศาสตร์ 
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขา 
  รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย  
  วิทยาเขตฝางและจอมทอง 
 • สัมมนาการให้ความรู้และคำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 • กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ด้านการพัฒนาชุมชน 
 • สัมมนาเพื่อนำเสนองานวิจัย เพื่อพัฒนานักศึกษาโปรแกรม 
  วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
 • สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มานุษยวิทยากายภาพและเทคนิค 
  การวิเคราะห์สังคมด้วยองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยา 
 • สัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
 • กิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักเรียนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2550   
  : ตำบลบ้านดู่และตำบลนางแล 
 • สัมมนาสร้างผู้นำเยาวชนรักษ์มรดกโลก 
 • กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ครั้งที่ 2 
 • อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
 • กิจกรรมปลูกป่าเพื่อชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 • โครงการพี่น้องหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาภูมิภาค 
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการเป็นนักศึกษา 
  อย่างมีคุณภาพ 
 • ประชุมสถาปนาองค์การความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์ 
  แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2550 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
 • กิจกรรมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ 
 • กิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
 • กิจกรรมงานวันวิทยาการจัดการ Next Step MS 2007 
 • อบรมการบรรยายพิเศษรายวิชาการบัญชีเพื่อการบริหาร 
 • อบรมการบรรยายพิเศษรายวิชาการจัดการการผลิต 
 • กิจกรรมวอล์คแรลลี่เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน ครั้งที่ 12 
 • กิจกรรมดูงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโรงแรม 
 • อบรม เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ แบบ E-Commerce 
 • กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาเอกการจัดการโรงแรม 
 • กิจกรรมอบรมการบรรยายพิเศษ รายวิชาการจัดการการเงิน 
 • กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 • กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการศึกษา  
  (Independent Study) 
 • กิจกรรมบริหารสโมสรนักศึกษา 
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานด้านการโรงแรม  
  ณ ประเทศฮังการี 
 • กิจกรรมฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ และเสริมทักษะ 
  ด้านคอมพิวเตอร์ 
 • อบรม เรื่อง แบบ E-Commerce สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP 
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพูดเป็นพิธีกร 
  แบบมืออาชีพ 
 • กิจกรรมประกวดความสามารถพิเศษ – การแข่งขัน 
  ทางด้านนาฏศิลป์ 
 • การแข่งขันเว็บไซด์ แบบ E-Commerce สำหรับผลิตภัณฑ์   
  OTOP 
 • อบรมการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
 • ฝึกซ้อมทักษะทางด้านการจัดดอกไม้ในงานพิธี 
 • อบรมเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 • อบรมโปรแกรม SPSS 
 • การพัฒนาทักษะนักศึกษา แข่งขันการจัดรายการนำเที่ยว 
 • ศึกษาดูงานโรงงานทำไวน์และอบรมความรู้เรื่องชาจีน 
  และวิธีการชงชาจีน 
 • การศึกษาดูงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 • การฝึกอบรมทำ CD โดยโปรแกรม NERO 
 • การฝึกอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับนักการตลาด 
 • การพัฒนาโปรแกรมเด่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 • การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน 
 • การใช้โปรแกรม MAMBO ในการบริหารจัดการ WEBSITE 
 • การฝึกทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษาโปรแกรม 
  นิเทศศาสตร์ 
 • การติดตามความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ  
  (Independent Study) 
 • การอบรม SPSS เสริมศักยภาพ 

 • เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษกับงานบัญชี 
 • ฝึกอบรมปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
 • การอบรมการออกแบบและการจัดเก็บเว็บเพจด้วย CMS 
 • เส้นทางสู่ดีเจมืออาชีพ 
 • การศึกษาดูงานการจัดการสินค้า OTOP 
 • การจัดนิทรรศการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการประชาสัมพันธ์ 
 • ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 • การศึกษาดูงานและอบรมสร้างความพร้อมนักศึกษา 
  ก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน 
 • ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2549 
 • กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 • อบรมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
  รุ่นที่ 8 
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 • เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อประสิทธิภาพ 
  ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 • อบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม่ 
 • โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อ 
  ประสิทธิภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 • กิจกรรมศึกษาดูงานพืชสวนโลก 
 • ฝึกอบรมการจุดประกายธุรกิจ 
 • ฝึกอบรมธุรกิจและฝึกปฏิบัติงาน 
 • สัมมนาผู้นำนักศึกษา 
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัว 
 • อบรมการใช้งาน ASP.NET และการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น 
 • กิจกรรมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอาคารหอดูดาว 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 • โครงการทดสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และสอบ 
  โครงร่างการศึกษาอิสระ  
 • ประชุมสัมมนาแนวทางการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
 • สัมมนาผู้นำนักศึกษา 
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจุดประกายการทำธุรกิจเทคโนโลยี 
 • การเขียนแผนธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ 
 • อบรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม 
  ในห้องปฏิบัติการ 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 • กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  อุตสาหกรรม 
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
 • โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยี 
  อุตสาหกรรม 
 • โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา 
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วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
 • ศึกษาสำรวจพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีในเขตพื้นที่วนอุทยานภูลังกา  
  เพื่อเสริมทักษะการศึกษาเรียนรู้หลักและวิธีการจำแนก 
  รูปลักษณะสมุนไพรที่มีอยู่จริงในป่า 
 • พัฒนาความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
  ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย 
  บัณฑิต 
 • ประชุมวิพากษ์ วิจารณ์ หลักสูตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ความร่วมมือการเปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยระหว่าง 
  วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก  
  กับเครือข่ายโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
 • ฝึกทักษะภาคสนามด้านการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
  และปาราสิตวิทยาด้านการแพทย์ 
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 
 
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 • เสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาชาติพันธุ์ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 • โครงการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเปลี่ยนแปลง 
  ทางด้านเศรษฐกิจการค้าลุ่มน้ำโขง 
 • ศึกษาดูงานหัวข้อการบริหารจัดการชุมชน 
 • ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจการเมืองหัวข้อ การปลูกปาล์มน้ำมัน 
  และการผลิตไบโอดีเซล 
 • ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อการบริหาร 
  นโยบายสาธารณะการประชาคม การบริหารแผนและ 
  โครงการ/การประเมินผล 
 • ศึกษาดูงาน “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนบ้านนาหลังคาแดง” 
 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษารุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 
 • ทดสอบการใช้อินเตอร์เน็ตและ e-Learning เบื้องต้น 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 1 – รุ่นที่ 5 
 • อบรมการใช้งานและอินเตอร์เน็ตและ e-Learning เบื้องต้น 
  นักศึกษาชั้นปีที่  1   

 
สถาบันภาษา 
 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
  พื้นฐานแก่นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 8 ชั่วโมง 
 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
  แก่บัณฑิตหลักสูตรระยะสั้น 15 ชั่วโมง 
 • เสริมสร้างความรู้ด้านภาษาจีน 2 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเชียงรายหลักสูตร 20 ชั่วโมง 
 • เสริมสร้างความรู้ด้านการสื่อสารภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
  หลักสูตร 30 ชั่วโมง 
 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาพื้นฐาน 
  แก่นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 8 ชั่วโมง 
 • อบรมเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อ 
  ประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 • อบรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
  แก่นักศึกษาใหม่ 
 • อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
  พื้นฐาน 
 • อบรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
  ระดับพื้นฐานแก่บัณฑิต 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 • แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเชียงราย 
 • แหล่งฝึกการสังเกตพฤติกรรมและจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย 
 • แหล่งฝึกประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการฝึกอบรมการใช้ฐาน 
  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ฝึกอบรม เรื่องสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง 
 • กิจกรรมสืบค้นสารสนเทศ 
 • การใช้งานฐานข้อมูล SAGE Journal Online 
 • การสืบค้นข้อมูลฐานอิเล็กทรอนิคส์ 
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  ชื่อ-สกุล นักศึกษา  ผลงาน 

 1. นายเอกพันธ์  วิเชียรศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการวาดภาพแสดงเรื่องราว (Storyboard)  
  จากโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ในเขตภาคเหนือ 1  
  (จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย-แม่ฮ่องสอน และลำพูน) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรม 
  ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

 2. นายเฉลิมพล  ใจจุ่มเต็ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการวาดภาพแสดงเรื่องราว (Storyboard)  
  จากโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ในเขตภาคเหนือ 1  
  (จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย-แม่ฮ่องสอน และลำพูน) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรม 
  ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

 3. นส.วิมาลา  ผจงจิตรวรเพียร ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา  
  ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิร่มฉัตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4. นส.ประภัสสร  เวยื่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ  
  ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิร่มฉัตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 5. นายภัทรพล  น้อยหมอ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิ่งในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และชนะเลิศ 
  การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการสงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 

 6. นายวุฒิชัย  ส่างตุละ นักกีฬาเพาะกายเยาวชนทีมชาติไทย โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย 
  หลายรายการ เช่น กีฬาเพาะกายชิงแชมป์เอเชีย ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐ 
  ประชาชนจีน และได้รับรางวัลเหรียญทอง ในรุ่นเยาวชน น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม  

 7. นายสามารถ  กาวิละพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันแผนการตลาด โครงการ CD JUNIOR 
 8. นส.ชวาลิน  บุญมา MARKETEER ครั้งที่ 3 
 9. นส.สุนทรี  ตาหมื่น 
 10.นส.จารุวรรณ  จักรป้อ 

 11. นส.กนกพร  บัวพุ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการพูดในที่ชุมชนในหัวข้อ “ประทับในดวงใจไทยทั่วหล้า”  
  ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 12. นายอดิเรก  เกตุพระจันทร์ ชนะเลิศการประกวดดนตรีเยาวชน โครงการประกวดดนตรี 914 อะคูสติคคอนเทสต์ 
 13. นายเอกรัตน์  เจริญราษฎร์ 
 14. นายทรงพล  ศรียอด 
 15. นายเอกลักษณ์  สายวงค์ 

 
 16. นายประวิทย์  กันทะขู้ ชนะเลิศการประกวดโครงการซอฟต์แวร์เพื่องานด้านธุรกิจ (ครั้งที่ 2)  
 17. นส.มัลลิกา  แสนยาวุธ 
 18. นส.นพรัตน์  เมืองคำ 

 19. นายวรวิทย์  แซ่ท้าว ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ปี 2550 จากมูลนิธิรัฐบุรุษ 
  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 

 20. นส.นงค์นุช  ใจปิง ชนะเลิศการประกวดนักจัดรายการ “โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ” 

 21. นายสหชาติ เบเซกู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด  
 22. นส.สุภาวดี  มีมาก ครั้งที่ 19 จากสถาบันการศึกษา 17 แห่งภาคเหนือ 

 23. นายอาทิตย์  สงเชื้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด 
 24. นายเอกพงศ์  เริงฤทธิกร ครั้งที่ 19 จากสถาบันการศึกษา 17 แห่งภาคเหนือ 

 25. นายปิยะเดช  เชาว์มานะ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา 
 26. นายจีระศักดิ์  ดำรงโชคชัยกุล 

 27. นายสิทธิพงษ์  จุมปูมูล ชนะเลิศอันดับที่ 7 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา 
 28. นายสุทธิชัย  ติฉัน 

 ลำดับที่ ชื่อหอพัก  อัตราค่าหอพัก จำนวนนักศึกษาที่รองรับได้ (คน) 

 1 หอพักชาย 3  900 บาท/ภาคเรียน 62 

 2 หอพักหญิง 4  900 บาท/ภาคเรียน 62 

 3 หอพักหญิง 5  900 บาท/ภาคเรียน 62 

 4 หอพักหญิง 6  900 บาท/ภาคเรียน 62 

 5 หอพักหญิง 7  900 บาท/ภาคเรียน 62 

 6 หอพักหญิง 8  1,800 บาท/ภาคเรียน 144 

 7 หอพักหญิง 9  1,800 บาท/ภาคเรียน 144 

  รวม   598 

หอพักนักศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหอพักนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 7 หอพัก สามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 598 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกัน และฝึกความมีระเบียบวินัย โดยมีรายละเอียดหอพัก ดังนี ้

การเสริมสร้างศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
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งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 
 
 
  แหล่งงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละ 

 1. ภายในมหาวิทยาลัย  62 3,214,494 36 

 2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 
     • สำนักงบประมาณ  4 4,000,000 45 
     • หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ 4 1,636,000 19 

  รวม 70 8,850,494 100 

ชื่อโครงการวิจัย 

 งบประมาณแผ่นดิน 
 
  ลำดับที่  ชื่อเรื่องงานวิจัย  ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย 

  1 การปรับตัวของชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย ผศ.วาสนา  แสงสิทธิ์ 

  2 ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน ของอำเภอเชียงแสน ผศ.ณรงค์ศักดิ์  ศรีสม 
   อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางวิถีไทยเชิงบูรณาการ ผศ.จำรัส  กลิ่นหนู 

  4 การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้าออนไลน์ ผศ.กลชาญ  อนันตสมบูรณ์ 
   สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
   เพื่อการค้าขายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 
  ลำดับที่  ชื่อเรื่องงานวิจัย  ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย 

  1 การพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไหมพื้นบ้าน ผศ.ประยูร  ห่วงนิกร 
   เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย 

  2 วิจัยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้านล้านนา : ข้าวควบ ผศ.วาสนา  แก้วโพธิ์ 

  3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต. ในเขตจังหวัดเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  4 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต. ในเขตจังหวัดพะเยา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
    ผศ.ประกายศรี  ศรีรุ่งเรือง 
    อ.ดร.วิรุณสิริ  ใจมา 

4. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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 งบประมาณจากเงินรายได ้
 
 ลำดับที่  ชื่อเรื่องงานวิจัย  ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย 

  13 มิติการพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  รศ.ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ 
   และสิ่งแวดล้อม บริเวณระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (หัวหน้าโครงการ) 
    อ.Maung Aung 
    น.ส.ธัญญาลักษณ์  แซ่เลี้ยว 
    อ.พิทยา  ฟูสาย 
    อ.อัมพกา  มาตา 

  14 การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาค อ.กรชนก  สนิทวงค์ 
   ลุ่มน้ำโขง (GMS) ที่มีต่อชุมชนในพื้นที่เขต อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน  (หัวหน้าโครงการ) 
   จังหวัดเชียงราย ดร.อนัตต์  ลัคคนหทัย 
    อ.วิทยา  วรรณศิริ 
    อ.เบญจมาศ  เมืองเกษม 
    อ.พัชรี  สุวรรณศรี 

  15 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภายใต้โครงการความร่วมมือ ผศ.ประกายศรี  ศรีรุ่งเรือง 
   ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  กรณีศึกษาผู้นำชุมชนในเขต อ.เชียงแสน  (หัวหน้าโครงการ) 
   อ.เชียงของ และ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย อ.เนรมิต  จิตรรักษา 
    อ.ณัฐพงศ์  รักงาม 
    อ.ปิยธิดา  ช้างสาร 

  16 การจัดการความรู้การพึ่งพาตนเอง ของชุมชนบ้านหาดป้าย ต.ริมโขง อ.ทับทิม  สุขพิน 
   อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย (หัวหน้าโครงการ) 
    อ.นวลนภา  จุลสุทธิ 
    อ.วราดวง  จุลสุทธิ 

  17 การฟื้นฟู อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเพื่อการจัดการท่องเที่ยว อ.ดุจฤดี  คงสุวรรณ 
   เส้นทาง เชียงราย - เชียงตุง อย่างยั่งยืน (หัวหน้าโครงการ) 
    อ.วรลักษณ์  จรัญรักษ์ 
    อ.ภัทรีพันธ์  พันธุ 

  18 ภูมินามวิทยากัลอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ อ.ดร.กมลกาญจน์  อ่ำบัว 
   และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของท้องถิ่น : กรณีศึกษา : เฉพาะกรณี (หัวหน้าโครงการ) 
   จังหวัดเชียงราย ผศ.สุรพล  เวียงนนท์ 
    อ.วรรณะ  รัตนพงษ์ 

  19 การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาท้องถิ่นไทยและประชาคมโลก อ.ภัทรีพันธ์  พันธุ 
   โดยการจัดการความรู้ (หัวหน้าโครงการ) 
    อ.ดุจฤดี  คงสุวรรณ 
    อ.วรลักษณ์  จรัญรักษ์ 

  20 ทัศนคติที่มีต่อแรงจูงใจของนักศึกษาภาษาอังกฤษในการเรียนภาษาอังกฤษ อ.สิริกันยา  ดาวิไล 
   ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา อ.สุภาพร  เตวิยะ 
   โปรแกรมภาษาตะวันตกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  22 การวิเคราะห์องค์ประกอบความหมายและขอบข่ายของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ อ.ศรัณย์กร  มาลาวงศ์อริยะ 
   เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ ผศ.จำเริญ  ฐานันดร 

 งบประมาณจากเงินรายได ้
 
 ลำดับที่  ชื่อเรื่องงานวิจัย  ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย 

  1 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อ.ดำเกิง  วัฒนวีร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  2 วาทกรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจพอเพียง รศ.ทวี  สมหวัง 

  3 การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนาชุมชนชาติพันธุ์ในกระแสการพัฒนา น.ส.ธัญญลักษณ์  แซ่เลี้ยว 
   อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาชุมชนลาหู่ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  
   และชุมชนลาหู่อำเภอปกครองตนเองชาติลาหู่ลานชาง มณฑลยูนนาน  
   สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  4 ฤทธิ์ในการต่อต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบชาแห้งผลิตภัณฑ์ OTOP อ.บรรทด  จอมสวรรค์ 
   จังหวัดเชียงราย 

  5 การวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอนิคจากผักพื้นบ้านไทย ผศ.แสงระวี  แก้วเมืองฝาง 

  6 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อการประเมิน ผศ.ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร 
   คุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบที่สอง ผศ.ไพรัชช์  เติมใจ 
    รศ.พัชรา  ก้อยชูสกุล 
    นายนาวิน  พรมใจสา 

 
  7 การพัฒนาการค้าชายแดน : กรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต อ.ปวีณา  ลี้ตระกูล 
   ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย 

  8 ปัจจัยทางวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับการระบาด ดร.เลหล้า  ตรีเอกานุกูล 
   ของโรคไข้เลือดออกกรณีศึกษาหมู่บ้านซาเจ๊ะ  จังหวัดเชียงราย อ.จุไรรัตน์  วรรณศิริ 

  9 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูเกี่ยวกับการพัฒนา ผศ.มนู  สมเพชร 
   การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ.จารุวรรณ  ศิรินภาดล 
   เชียงรายเขต 1 - 4 ผศ.สุรินทร์  ขำตุ้ม 
    รศ.ดร.นพพร  ธนะชัยขันธ์ 
    ผศ.เอนก ประทีป ณ ถลาง 
    ผศ.กมลวิทย์  พันธ์พัฒนกุล 
    ผศ.ไพรัชช์  เติมใจ 

  10 การสร้างเครื่องมือคัดแยกผลสับปะรดโดยวิธีการคัดแยกด้วยภาพ อ.วิชิต  นางแล 
    อ.นิติพงษ์  ใจสิน 

  11 การศึกษามรดกทางสถาปัตยกรรม กรณีศึกษาวัดในเขตเมืองเชียงแสน อ.สุภาภรณ์  สุขกาย 
    อ.เกริก  กิตติคุณ 
    อ.ภัควี  วงศ์สุวรรณ 
    อ.ชินนะ  ชูมนตรี 
    อ.ชูศักดิ์  ชูมนตรี 

  12 การพัฒนาชุดการสอนการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับรายวิชา GEED102 อ.ดร.ภิญญาพัชญ์  กาวินคำ 
    (หัวหน้าโครงการ) 
    ผศ.ดร.ทศพล  อารีนิจ 
    อ.จงรักษ์  ชัยอนุพันธ์ 
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 งบประมาณจากเงินรายได ้
 
 ลำดับที่  ชื่อเรื่องงานวิจัย  ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย 

  40 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งสินค้าการเกษตรในจังหวัดเชียงราย อ.กษิดิศ  ใจผาวัง 
    (หัวหน้าโครงการ) 
    อ.สุธีรา  อะทะวงษา 

  41 การจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย อ.ศิริพรรณ  จีนะบุญเรือง 
    (หัวหน้าโครงการ) 
    ผศ.นงนุช  กันธะชัย 
    อ.สุธีรา  อะทะวงษา 
    อ.กษิดิศ  ใจผาวัง 

  42 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของผู้ประกอบการการค้าส่งในจังหวัดเชียงราย อ.สุธีรา  อะทะวงษา 
    (หัวหน้าโครงการ) 
    ผศ.นงนุช  กันธะชัย 
    อ.กษิดิศ  ใจผาวัง 

  43 คุณภาพการบริการของธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ในจังหวัดเชียงราย อ.ปทุมพร  แก้วคำ 
    (หัวหน้าโครงการ) 
    ผศ.ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร 
    อ.ฤดีกร  เดชาชัย 
    อ.สุกฤตา  เตียมคำ 

  44 ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมของผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดเชียงราย อ.ศุภนิดา  เรืองศิริ 

  45 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.จิรภา  ศักดิ์กิตติมาลัย 

  46 เครือข่ายการสื่อสารของบุคคลในเครือข่ายธุรกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ.เสริมศิริ  นิลดำ 
   ตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน 

  47 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนด้านโลจิสติกส์ :  อ.ดร.ประภาพรรณ  ไชยานนท์ 
   กรณีศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดเชียงราย (หัวหน้าโครงการ) 
    อ.ศศิธร  มนัสวรากุล 
    อ.ปวีณา  ลี้ตระกูล 

  48 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนให้บริการสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงราย อ.สุภมล  ดวงตา 

  49 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.ดร.พัทธมน  บุณยราศรัย 

  50 การปรับประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรณีการนวดผ่อนคลาย ในธุรกิจบ้านพัก ผศ.กัสมา  กาซ้อน 
   แบบชุมชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย รศ.ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล 
    อ.เอกชัย อุตสาหะ 
    อ.ชไมพร  ฟุ้งเฟื่อง 
    อ.ปานจิต  เกิดผล 
    อ.เบญจวรรณ  เบญจกรณ์ 

  51 การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3a ผศ.ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร 

  52 ความต้องการมัคคุเทศก์ภาษาจีนของบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย อ.ฤดีกร  เดชาชัย 
    อ.อดิเทพ  จันทร์แดง 
    อ.ชูเกียรติ  ศิริวงศ์ 

 งบประมาณจากเงินรายได ้
 
 ลำดับที่  ชื่อเรื่องงานวิจัย  ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย 

  23 พฤติกรรมและแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน : กรณีศึกษาตำบลต้า  อ.เอนก  โคแพร่ 
   ตำบลขุนตาล และตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (หัวหน้าโครงการ) 
    รศ.ดีรพัฒน์  บุญจนาวิโรจน์ 
    อ.ดำเกิง  วัฒนวีร์ 
    นางวิจิตรา  ถูกแผน 
    นายสยาม  ฟูเจริญ 

  24 การประเมินผลการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานอัลกอริทึม อ.ศรีนวล  ฟองมณี 
    (หัวหน้าโครงการ) 
    ผศ.วิจิตรา  มนตรี 
    อ.ชลิดา  จันทจิรโกวิท 

  25 โปรแกรมจำลองการทำงานของผังงาน ผศ.วิจิตรา  มนตรี 

  26 การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในการควบคุมคุณภาพในโรงอาหาร อ.จิรากร  ประเสริฐชีวะ 
   ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หัวหน้าโครงการ) 
    อ.พัชรินทร์  ดวงแก้ว 

  27 ความชุกชุมของไลเคนที่เป็นดัชนีทางชีวภาพในการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ประนอม  แก้วระคน 
   ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  28 ผลของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับทำเป็นตัวดูดซับกำจัดสีของน้ำเสีย อ.ปิยดา  ยศสุนทร 
    (หัวหน้าโครงการ) 
    อ.บรรทด  จอมสวรรค์ 
    นางสุภาวดี  แก้วพามา 

  29 การพัฒนาชุดตรวจสอบอย่างง่ายสำหรับโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ อ.ประเสริฐ  ไวยะกา 

  30 อุณหภูมิ และปริมาณความชื้นที่เหมาะสมในการทำแกงบอนแห้งสำเร็จรูป ผศ.สาโรจน์  ปัญญามงคล 

  31 สปริง-ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ ผศ.สุจินต์  ล.สกุล 

  32 การพัฒนาเครื่องมือค้นหาและยกเลิกสถานะการแบ่งปันโฟลเดอร์ อ.รุ่งโรจน์  สุขใจมุข 

  33 การศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาและชนเผ่าภาคเหนือตอนบน อ.นคร  จันต๊ะวงษ์ 

  34 การประเมินผลรูปแบบการให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย อ.ณิศรา  ชัยวงค์ 

  35 การศึกษาติดตามประสิทธิผลการรักษาโรคริดสีดวงทวารด้วยยาไทย อ.โชคชัย  แซ่ว่าง 

  36 การศึกษาติดตามประสิทธิผลของการรักษาโรคกระเพาะอาหารด้วยตำรับยาแผนไทย อ.นิตยา  นามวิเศษ 

  37 การศึกษาติดตามประสิทธิผลของการรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ อ.ธัญลักษณ์  ปู่คำสุข 
   ด้วยตำรับยาประสะไพล 

  38 การส่งเสริมและการบำบัดรักษาสุขภาพจิตด้วยพิธีกรรม อ.พลสินธุ์  เขจร 

  39 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาสหัสธาราในกลุ่มโรค อ.จินตนา  นันต๊ะ 
   อัมพฤกษ์อัมพาตร่วมกับการนวดไทย 
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 งบประมาณจากเงินรายได ้
 
 ลำดับที่  ชื่อเรื่องงานวิจัย  ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย 

  53 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มเยาวชนไทย-ลาว-จีน  อ.ดร.ปรมินทร์  อริเดช 
   จากการพัฒนาเส้นทางไทย-จีน R3a 

  54 การประเมินศักยภาพด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย อ.สุทธิพร  เปี่ยมสุวรรณกิจ 
    อ.สุภัทณี  เปี่ยมสุวรรณกิจ 
    อ.ชูเกียรติ   ศิริวงค์ 

  55 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากใบตอง อ.มาลิน  ทรัพย์เจริญ 

  56 กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อสร้างศักยภาพในการเข้าถึงสิทธิมนุษยชน น.ส.สกาวเดือน บุญงาม 
   ขั้นพื้นฐานและสถานะบุคคลของคนชายแดน : กรณีศึกษาบ้านหาดบ้าย  นายสุภินันทชัย แซ่ลี 
   บ้านหาดทรายทอง บ้านดอนที่ และบ้านหัวเวียง นายประชา แซ่จ๋าว 
   และผู้นำชุมชน 

  57 การสำรวจสถานภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ของชุมชน นายประชา  แซ่จ๋าว 
   ในเขตผ่อนปรนการค้าชายแดน ระยะที่ 1 นายสุภินันทชัย  แซ่ลี 
    น.ส.สกาวเดือน บุญงาม 

  58 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการพื้นที่ทำการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม นายสุภินันทชัย แซ่ลี 
   เพื่อความมั่นคงของชีวิต วัฒนธรรม ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายประชา  แซ่จ๋าว 
    น.ส.สกาวเดือน บุญงาม 

  59 วิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.มาลี  หมวกกุล และคณะ 

  60 การมีส่วนร่วมขององค์กรศาสนาและชุมชนในการแก้ไขปัญหาเอดส์ อ.จุไรรัตน์  วรรณศิริ 
   ในเขตพื้นที่ที่มีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชนในจังหวัดเชียงราย ดร.เลหล้า  ตรีเอกานุกูล 

  61 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามหลักการของสุขบัญญัติแห่งชาติ รศ.พัชรา  ก้อยชูสกุล 
   ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางนวลพรรณ  บุญล้อม 
    น.ส.มณีรัตน์  คะชา 
    นางวันเพ็ญ  สุวรรณศรี 

  62 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของศูนย์มวลชนสัมพันธ์ ผศ.สุรพล  เวียงนนท์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้ม นางจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี 
   การเปิดรับสื่อใหม่ในอนาคต นางขวัญเรือน คำโน 
    นายจัตุรัส  วงศ์ราษฎร์ 
    นายชาญณรงค์  ชัยชนะ 
    น.ส.คำปัน  มะโนเรือง 
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 ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

 • The University Of Social Sciences And Humanities (VNU)  

 •  Xishuanbanna Education College Yunnan,P.R.China 

 •  University Of South Australia,Australia 

 •  Luangprabang Teacher Training College (LAO P.D.R) 

 •  Yuxi Teachers College Yunnan, P.R.China 

 •  Yunnan Nationalities University Yunnan, P.R.China 

 •  มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน มณฑลหยุนหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 •  Honghe University Yunan, P.R.China 

 •  Luang Namtha Teacher Trainging College (LAO P.D.R.) 

 •  Yunnan Provincial Tourism School, Yunnan, P.R.China 

 •  Kunming University, Kunming, Yunnan, P.R.China 

 •  Southwest University  

 •  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 •  กลุ่มสมุนไพรคาเอรุ 

 •  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 •  เทศบาลตำบลปาย 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่  
และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 

  ชื่องานวิจัย และงานสร้างสรรค์  ชื่อ – สกุล ผู้จัดทำ  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่  วัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ ์

 1. เทคนิคการประมวลผล อาจารย์นิติพงษ์  ใจสิน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  กันยายน-ตุลาคม 2549 
 ด้วยภาพคัดแยกฝักมะขามหวาน  ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (พิเศษ)  
   หน้า 280-283 

 2. Poverty Resolution in the  รศ.ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ หนังสือรวบรวมผลงาน กรกฎาคม 2550 
 GMS Countries : Small farmers   ทางวิชาการ Sustainable 
 and the Poorest among the Poor  Development for Peace :  
   New Dimensions of Friendly  
   Cooperation in the Upper  
   Greater Mekong Sup-region  
   (pp.451-464)  

 3. ศักยภาพและความพร้อม ผศ.ศรีสมร  คุณากรบดินทร์ วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ตีพิมพ์ฉบับที่ 2   
 ของร้านอาหารพื้นเมือง สำหรับ  การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี 2549 ลำดับที่ 49017 
 นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  (วารสารการท่องเที่ยว E-Journal)  

 4. ข่าวสาร GMS News รศ.ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ จุลสาร GMS News ตีพิมพ์เผยแพร่ทุก ๆ  
    3 เดือน 
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 สำนักบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 1. โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 2. จัดงานมหกรรม “สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชาเชียงราย เทิดไท้ 60 ปีมหาราชา” ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน  
  เพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาราชา (ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครเชียงราย) 
 3. ให้ความรู้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
 4. จัดเวทีเสวนาเรื่อง “อาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน เพื่อฉลองสิริราชสมบัติ 
  ครบ 60 ปี มหาราชา 
 5. การจัดระบบข้อมูลพื้นที่ตั้งหอพัก 
 6. อบรมการใช้เว็บไซด์พิกัดหอพักในจังหวัดเชียงราย 
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. เวทีสรุปบทเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชน โดยมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  
  (ADRA Thailand) 
 9. เวทีเสวนา การจัดการหนองหลวงอย่างยั่งยืนในสวนสาธารณะหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
 10. โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา 
 11. เวทีเสวนา การสร้างความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนดอยแม่สลอง 
 12. เวทีประชาคมเพื่อค้นหาศักยภาพชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
 13. การจัดเวทีโครงการจัดทำผังชุมชน ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษของ อบต.ป่าตึง และ อบต.แม่สลองนอก จ.เชียงราย 
 14. โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 
 15. โครงการค่ายการเรียนรู้สู่ศาสนาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา 
 16. โครงการเวทีระดมความคิดเห็นเครือข่ายคนรักษ์สุขภาพจังหวัดเชียงรายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  เนื่องในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา 
 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
  ในจังหวัดเชียงราย 
 18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรครูแกนนำ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
 19. จัดนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง” ในงานวิจัยเรื่องอาหารของชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง ในงานมหกรรมสร้างสุขวันแม่แห่งชาติ 
 20. จัดนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง” ในงานวันแม่น้ำคูคลอง 
 21. โครงการส่งเสริมอาชีพสามล้อเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 22. มหกรรมอนุรักษ์กว่าง ครั้งที่ 5 

 คณะครุศาสตร์ 
 

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ดำเนินงานฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านวาวี 
 3. ดำเนินงานฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านเลาลี 
 4. ประชุมวิชาการสัญจร เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2550 
 5. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำศูนย์เชียงราย 
 6. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำศูนย์พะเยา 
 7. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (ครูไม่มีวุฒิ) 
 8. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จำนวน 136 กิจกรรม ดังนี้ 
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 วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 

 1. จัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญา 13 ชนเผ่า 
 2. บรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติส่วนหน้า จังหวัดชายแดนภาคเหนือ  
  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ว้า 
 3. โครงการเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง สันติวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์สันติวิธีสำหรับสังคมไทย 
 4. จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 5. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับองค์กร 6 เครือข่าย ผู้รู้ 13 ชาติพันธุ์ 
 6. บรรยายเรื่อง “Pre – colonial Ethnic Relation in Upper Mekong Region” 
 7. โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของคณะผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาเด็กเยาว์วัย 
  ในโรงเรียนประถม แขวงหลวงน้ำทา ประเทศ สปป.ลาว 
 8. โครงการศึกษาภาคสนาม เรื่อง การปรับสู้ท่ามกลางการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองของท้องถิ่น  
  (กรณีศึกษา : หมู่บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย) 
 9. โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสันติวิธีในสังคมพหุวัฒนธรรม มุมมองจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 10. จัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาติพันธุ์ : ชุดที่ 1 ดนตรี และศิลปการแสดง 
 11. จัดอบรมเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย 
 12. จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานชาติพันธุ์ระหว่างประเทศ (กระบวนการผลิตหม่อนไหม) 
 13. จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญต่อการ 
  พิทักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค 

 ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
 

 1. จัดอบรม “การทำหมูสะเต๊ะและทอดไก่ไร้กระดูก” (วิทยาเขตเทศบาล) 
 2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บ้านภูลังกา จ.พะเยา (วิทยาเขตเชียงคำ) 
 3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยาเขตจอมทอง) 
 4. จัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่องการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสังคมไทยยุคปัจจุบัน (วิทยาเขตจอมทอง) 

 
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วย UML รุ่น UML04 
 

 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 1. บรรยายให้ความรู้เรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการค่ายบูรณาการ 
 2. จัดค่ายนักสืบสายน้ำ 
 3. จัดค่ายสื่อความหมายทางธรรมชาติ 
 4. จัดกิจกรรมโลกน่ารู้ 
 5. บรรยายให้ความรู้ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 6. บรรยายให้ความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ชีวิต) 
 7. บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

 
 ศูนย์พัฒนาสิทธิเด็กและสตร ี

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต “Happy Smile” ภายใต้ปรัชญา “Happy smile makes you happy mind” 
 2. คลินิกกฎหมายและสิทธิเด็กและสตรี 
 3. ศูนย์ข้อมูลสิทธิเด็กและสตรี 
 4. รณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
 5. โครงการพัฒนาสิทธิเด็กและสตรี 

 คณะมนุษยศาสตร ์
 

 1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลวิธีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในยุคใหม่ 
 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลวิธีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนเพื่อพัฒนาการคิดและทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยในยุคใหม่ 
 3. จัดกิจกรรมงานวันมนุษย์ 
 4. จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง Woman’s Month  
 5. จัดกิจกรรมค่ายอบรมภาษาจีน ครั้งที่ 2 (Chinese Day Camp2) 
 6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา 
 7. ฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันสีตกในการย้อมสีครามให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า 
 8. ฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตรลายผ้าซิ่นตีนจก 

 คณะสังคมศาสตร ์
 

 1. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 2. ฝึกอบรม เรื่อง วิถีสังคมไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 4. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการก้าวสู่สังคมวัยรุ่นอย่างปลอดภัย 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

 1. จัดอบรมวิชาชีพกับกลุ่มแม่บ้านชุมชนรั้วเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 2. ค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ศิลปะ 
 3. ค่ายดาราศาสตร์บูรณาการ 
 4. จัดกิจกรรมสื่อสารและการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 
 5. อบรมกลุ่มวิชาชีพสตรี อำเภอพาน 
 6. สายใยรักแห่งครอบครัว 
 7. อบรมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน 
 8. โครงการราชภัฏวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
  การบรรยายเรื่อง “แผ่นดินไหวในเชียงราย ไม่ไกลอย่างที่คิด” 
 9. กิจกรรมอบรมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน 
 10. อบรมเชิงปฏิบัติการการจุดประกายการทำธุรกิจ 
 11. โครงการเยาวชนรักษ์น้ำแบบยั่งยืน ครั้งที่ 1 
 12. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มโอ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 1. จัดอบรม Learn Square เบื้องต้น 

 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
 

 1. จัดอบรมการตอกเส้น 
 2. จัดฝึกอบรมการนวดเอาเอ็น การย่ำขาง การตอกเส้น 
 3. จัดงานมหกรรมชนเผ่าและชุมชนสมุนไพรลุ่มน้ำโขง 
 4. จัดฝึกอบรมการนวดเอาเอ็น 
 5. จัดฝึกอบรมการย่ำขาง 
 6. จัดกิจกรรมสาธิตบริการการแพทย์แผนไทย 
 7. จัดประชุม “วิพากษ์ วิจารณ์ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นความร่วมมือการเปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ 
  พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกกับเครือข่ายโรงพยาบาลและสถานีอนามัย” 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 1. จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 2. จัดประชุมเวทีชาวบ้านในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 3. ประชุมเวทีชาวบ้านในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารโครงการการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน  
  เพื่อสุขภาวะชุมชน จังหวัดเชียงราย 
 5. จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย ครอบครัวไทยแข็งแรง 
 6. จัดกิจกรรมสาธิตและชิมอาหารในงานเสริมสร้างสุขภาพ 
 7. อบรมให้ความรู้ โครงการปาท่องโก๋ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมูลนิธิไฟเซอร์ แห่งประเทศไทย 
 8. บรรยายความรู้เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มทอผ้าและกลุ่มจักสาน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดดอกไม้สดให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพ 
 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ให้เจ้าหน้าที่เกษตร เคหะกิจ พัฒนาชุมชน  
  ในแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นวิทยากรต่อไป 
 11. อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารผลไม้ และขนมไทย ให้กับมัคคุเทศก์ 
 12. อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารและการแปรรูปอาหารโครงการส่งเสริมเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน 
 13. อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปลิ้นจี่แก่กลุ่มวิสาหกิจและผู้สนใจ โดยร่วมมือกับเกษตรจังหวัดเชียงราย 
 14. อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย 
 15. อบรมเรื่องการผลิตอาหาร และการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย 
 16. อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกระดาษจากใบตอง และการทำขนมจากกล้วย 
 17. อบรมให้ความรู้ในการเลือกซื้ออาหารมาตรการอาหารปลอดภัยในโครงการอาหารพื้นบ้าน 
 18. การสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างผู้ประกอบการไทยให้พอเพียง” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
 2. การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 3. การบูรณาการงานเอดส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 1) 
 4. การประเมินศูนย์การศึกษาปฐมวัยต้นแบบ 
 5. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัดกับการบูรณาการงานเอดส์ ในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
  ในทุกภาคส่วน จังหวัดเชียงราย 
 6. การประเมินโครงการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 

 
 สถาบันภาษา 

 1. จัดอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

 ศูนย์มวลชนสัมพันธ ์

 1. จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ นักข่าว และนักวิทยุฯ 
 2. ฝึกอบรมเยาวชนสถานพินิจเด็กเชียงรายในโครงการ To be number one 

 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 2. บรรยายให้ความรู้และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้แก่คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Xishuanbanna และ Kunming 
 3. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแก่ครู ตชด. และนักเรียนโรงเรียน ตชด. เทคนิคดุสิต 
 4. จัดฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดที่ 32 

 ศูนย์สิ่งทอล้านนา 

 1. ฝึกอบรมการป้องกันสีตกในการย้อมสีครามให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง 
 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลลวดลายผ้าขิดที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
 3. การฝึกปฏิบัติการการสร้างหลักสูตรลายผ้าซิ่นตีนจก 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

 1. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตร “วิชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ( ATC) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาล 
  นางแล 
 2. โครงการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 

 ศูนย์วิศวกรรมโยธา 

 1. จัดโครงการประเมินผลและประเมินสถานการณ์และโอกาสในการพัฒนาเพื่อการออกแบบใหม่ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  
  กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งพาตนเองและยั่งยืน ห้วยโรง (ADP ห้วยโรง) จังหวัดแพร่ 
 2. บริการทดสอบ ทดลองด้านวิศวกรรมโยธา 
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 ชื่อ – สกุล  ชื่อเรื่อง ชื่อหน่วยงานที่รับบริการ 

 1. อ.เพ็ญพิชชา  ศิริวิวัฒนากุล ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี โรงแรมปิยะพรเพลส อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 2. ผศ.ดร.จิราภา  ศักดิ์กิติมาลัย ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 
 3. ผศ.กัสมา  กาซ้อน “ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู” 
 4. อ.ดร.พัทธมน  บุณยราศรัย 
 5. อ.เอกชัย  อุตสาหะ 
 6. อ.เพ็ญพิชชา  ศิริวิวัฒนากุล 
 7. อ.สุภมล  ดวงตา 
 8. อ.วิไลพร  ศรีผาย 

  
 9. ผศ.สุดธิดา  จันทร์มณี คณะกรรมการประเมินอาจารย์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  
 10. ผศ.อรุณี  แก้ววิชิต เชิงประจักษ์ เขต 1 
 11. ผศ.ดร.พิทักษ์  เหล็กกล้า 
 12. ผศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท 
 13. รศ.ดร.นพพร  ธนชัยขันธ์ 
 14. ผศ.ไพรัชช์  เติมใจ 
 15. รศ.ยุพิน  จันทร์เรือง 
 16. รศ.ฑวัต  ชีวะเกตุ 
 17. รศ.บุญยัง  กฤตสัมพันธ์ 
 18. ผศ.อัญชลี  เท็งตระกูล 
 19. ผศ.มะณี  สมรัก 
 20. ผศ.วาสนา  แสงสิทธิ์ 
 21. ผศ.สมชัย  พัวพันพัฒนา 
 22. ผศ.ชูศรี  สุวรรณ 
 23. ผศ.สุรพล  เวียงนนท์ 
 24. ผศ.ทวี  สมหวัง 

 25. ผศ.ประยูร ห่วงนิกร ที่ปรึกษาข้าราชการครูผู้เข้ารับการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 
  เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญ 
  การพิเศษ (อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์) 

 26. ผศ.ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม คณะกรรมการบริหารโครงการประชุม สำนักงานคุรุสภา 
 27. ผศ.ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล วิชาการสัญจร เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” 
 28. ผศ.ดร.ทศพล  อารีนิจ 
 29. อ.ดร.ปรมินทร์  อริเดช 
 30. อ.ดร.สรวิชญ์  จิตรใจ 

 31. อ.พงษ์ศักดิ์  ศิริพงษ์ คณะกรรมการจัดทำและประสาน สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
 32. ผศ.สุทธิพร  ธเนศสกุลวัฒนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  กีฬา จ.เชียงราย 

 33. ผศ.เจษฎา  สุวรรณ คณะกรรมการประเมินอาจารย์ 3  สำนักงานคณะกรรมการ 
  เชิงประจักษ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ 
และกรรมการวิชาชีพให้กับหน่วยงานภายนอก 

 ชื่อ – สกุล  ชื่อเรื่อง ชื่อหน่วยงานที่รับบริการ 

 34. ผศ.เอนก  ประทีป ณ ถลาง คณะกรรมการประเมินอาจารย์ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่   
  เชิงประจักษ์ เขต 1 

 35. ผศ.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  เพื่อประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ ราชมงคลธัญบุรี 
  ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธัญบุรี 

 36. อ.ศรีวรรณ  ไชยสุข คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 
  ประจำปี 2550 

 37. ผศ.ดร.ยิ่งยง  เทาประเสริฐ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
  เพื่อสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย  และการแพทย์ทางเลือก  
  การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 38. อ.เบญจวรรณ  เบญจกรณ์ คณะกรรมการจัดงาน สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ 
 39. อ.ดร.วิรุณศิริ  ใจมา “นกน้อยเริงร่า เมษาฮาย” จ.เชียงราย 

 40. อ.ดร.ประภาพรรณ  ไชยานนท์ คณะกรรมการจัดงานวัฒนธรรม เทศบาลนครเชียงราย 
 41. อ.ชไมพร  ฟุ้งเฟื่อง สัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 12 จ.เชียงราย 
 42. อ.ศุภนิดา  เรืองศิริ 
 43. อ.จิราพร  ขุนศรี 
 44. อ.เฉลิมชัย  คำแสน 
 45. อ.ศศิธร  มนัสวรากุล 

 46. อ.ธีระศักดิ์  อรัญพิทักษ์ ทีมเชียงรายด้านเศรษฐกิจ สังคม  สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
  การปกครองและความมั่นคง  
  และด้านการบริหารจัดการ เพื่อร่วมทำ 
  หน้าที่พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 
  และข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ 
  การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย 

 47. รศ.ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 48. อ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงนคร คณะกรรมการประเมินความสอดคล้อง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
  ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
  เพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ 
  ของนายประดิษฐ์  เจือจาน 

 49. ผศ.รณิดา  ปิงเมือง อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการศึกษาวิจัย ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ   
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” พัฒนาชุมชน จ.ลำปาง 

 50. อ.เนรมิตร  จิตรรักษา คณะกรรมการกองเลขานุการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  ประจำจังหวัดเชียงราย 
  ประจำจังหวัดเชียงราย 



annual report 2007��
chiangrai rajabhat university

รายงานประจำปี 2550 ��
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเช ียงราย

6. การสร้างความเชี่ยวชาญในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2549 เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการสร้างความเชี่ยวชาญในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่าง
เกิดสัมฤทธิผล โดยมีภารกิจในการประสานความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมกันนี้ยังเป็นองค์กรที่จัดการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและชาติพันธุ์ศึกษา ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยใน
รอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงาน ดังนี้ 
 
1. จัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญา 13 ชนเผ่า 
2. บรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติส่วนหน้า จังหวัดชายแดนภาคเหนือ  
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ว้า 
3. โครงการเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง สันติวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์สันติวิธีสำหรับสังคมไทย 
4. จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
5. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับองค์กร 6 เครือข่าย ผู้รู้ 13 ชาติพันธุ์ 
6. บรรยายเรื่อง “Pre – colonial Ethnic Relation in Upper Mekong Region” 
7. โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของคณะผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาเด็กเยาว์วัย 
 ในโรงเรียนประถม แขวงหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
8. โครงการศึกษาภาคสนาม เรื่อง การปรับสู้ท่ามกลางการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองของท้องถิ่น  
 (กรณีศึกษา : หมู่บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย) 
9. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสันติวิธีในสังคมพหุวัฒนธรรม มุมมองจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. จัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาติพันธุ์ : ชุดที่ 1 ดนตรี และศิลปการแสดง 
11. จัดอบรมเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย 
12. จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานชาติพันธุ์ระหว่างประเทศ (กระบวนการผลิตหม่อนไหม) 
13. จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญต่อการ 
 พิทักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค 
14. จัดนิทรรศการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
15. จัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานรินน้ำใจให้น้ำกก 
16. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี “ผีตาโขน” 
17. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยร่วมกับเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ 13 เครือข่าย 
18. จัดกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือ 
19. จัดนิทรรศการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานมหกรรมศาสนสัมพันธ์ 
 เนื่องนวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
20. จัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
21. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน – ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการค้าลุ่มน้ำโขง 
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 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

  1. จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  2. จัดนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี : 60 ศิลปินเชียงราย 
  3. จัดนิทรรศการศิลปะครูจูหลิง  ปงกันมูล 
  4. จัดกิจกรรมอบรมมารยาทไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลป์พื้นบ้านการตัดตุงและช่อ 
  6. จัดกิจกรรมพิพิธทัศนาล้านนาสัญจร 
  7. จัดกิจกรรมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 
  8. จัดนิทรรศการศิลปกรรม (ล้านนา : ยูนนาน) 
  9. จัดกิจกรรมเยือนบ้านไทลื้อเชียงของเยี่ยมมองศรีดอนชัย 
  10. จัดกิจกรรมวิสาขบูชาบารมี 
  11. จัดกิจกรรมโสตทัศนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  12. จัดกิจกรรมเชิดชูครูศิลป์ 
  13. จัดนิทรรศการศิลปะและมิตรภาพเชียงราย : ยวี่ซี 
 

 คณะครุศาสตร ์

  1. จัดกิจกรรมงานลอยกระทง 
  2. จัดกิจกรรมฝึกหัดดนตรีพื้นเมือง 
  3. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว 
  4. จัดกิจกรรมวันทาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์ (ไหว้ครู) 
  5. จัดกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง 
  6. จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
  7. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
  8. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวิถีล้านนาถิ่นฐานชียงแสน 
  9. โครงการพัฒนาจิตพิสัย  
  10. จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพื้นบ้านล้านนา และการร้องเพลงลูกทุ่ง 
  11. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
 

 คณะมนุษยศาสตร ์

  1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ : วัฒนธรรมไทยสัญจร 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมนำความรู้ 
  3. จัดสัมมนาอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
  4. จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างผู้นำเยาวชนรักษ์มรดกไทย 
  5. จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ครั้งที่ 2 
  6. จัดกิจกรรมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมทางด้านภาษาจีน 
 

 คณะสังคมศาสตร ์

  1. จัดกิจกรรมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการกินแบบพื้นเมือง (ขันโตก) 

7. การส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 คณะวิทยาการจัดการ 

  1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมนาฏศิลป์โปรแกรมบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
  2. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนาฏศิลป์ 
  3. จัดกิจกรรมประกวดความสามารถพิเศษ (การแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์) 
  4. จัดกิจกรรมประกวดนาฏศิลป์ไทย วิชาเอกการจัดการโรงแรม 
  5. จัดกิจกรรมประกวดนาฏศิลป์ไทย วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  6. จัดแสดงดนตรีพื้นบ้าน สล้อ ซอ ซึง 
  7. จัดนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่น (วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดเชียงราย) 
  8. จัดกิจกรรมเล่นน้ำอย่างไทยใส่ใจวัฒนธรรม 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  1. จัดกิจกรรมประกวดพระเครื่อง พระบูชาไทย 
  2. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว 
  3. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
  4. จัดนิทรรศการภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  1. จัดกิจกรรมร่วมสร้างเจดีย์พุทธบูชา  
  2. จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 
  3. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว 
  4. จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 
  5. จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษา 
 

 วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

  1. จัดนิทรรศการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
  2. จัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานรินน้ำใจให้น้ำกก 
  3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี “ผีตาโขน” 
  4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยร่วมกับเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ 13 เครือข่าย 
  5. จัดกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือ 
  6. จัดนิทรรศการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานมหกรรม 
   ศาสนสัมพันธ์เนื่องนวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  7. จัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
  8. จัดโครงการศึกษาภาคสนาม เรื่อง การปรับสู้ท่ามกลางการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม  
   การเมืองของท้องถิ่น (กรณีศึกษา : หมู่บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) 
  9. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน – ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการค้าลุ่มน้ำโขง 
 

 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบด ี

  1. จัดกิจกรรมป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย 
  2. จัดกิจกรรมการสอนดนตรีล้านนา 
 

 สถาบันภาษา 

  1. จัดอบรมสัมมนา เรื่อง กระบวนการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมไทย 
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8. การผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 
 
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่กำหนดภารกิจด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบัน
ราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานใน
ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ดังนี้  
 
1. จัดการเรียนการสอน 
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จำนวน  16 หลักสูตร 
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 4 หลักสูตร 
 • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 1 หลักสูตร 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร 

2. การส่งเสริมวิทยฐานะคร ู

 ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
   จังหวัดเชียงราย 

 2 ฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านวาวี กลุ่มโรงเรียนบ้านวาวี จังหวัดเชียงราย 

 3 ฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านเลาลี กลุ่มโรงเรียนบ้านเลาลี จังหวัดเชียงราย 

 4 ประชุมวิชาการสัญจร เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  ครูในเขตภาคเหนือ 
  ประจำปีการศึกษา 2550 

 5 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือ ครูการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
  ทางการศึกษาระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำศูนย์เชียงราย 

 6 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือ ครูการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดพะเยา 
  ทางการศึกษาระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำศูนย์พะเยา 

 7 อบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (ครูไม่มีวุฒิ) ครูในจังหวัดเชียงราย 

 8 อบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (ครูไม่มีวุฒิ) ครูในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 9 อบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (ครูไม่มีวุฒิ) ครูในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 10 อบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (ผู้บริหารสถานศึกษา) ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย 
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9. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ 
 
 
 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพการให้บริการต่อสำนักงาน  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 
 1. งานการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 งาน 
  1.1 งานให้บริการทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์ 
  1.2 งานให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.3 งานให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา 
 2. ความพึงพอใจต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  การประเมินผลความพึงพอใจทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะจัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก
มาดำเนินการสำรวจ และสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล จำนวน 6 ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลหลักสูตร   
ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม และฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา โดยมีบุคลากรของสำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
สารสนเทศระบบต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว มีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 98 
 
การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานทั้งในเรื่องของค่าไฟฟ้า และค่าน้ำมัน โดยได้มอบหมายให้  
กองอาคารสถานที่เป็นผู้รวบรวมและรายงานผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ผ่านทาง www.e-report.energy.go.th ของส่วนอนุรักษ์พลังงาน  
และพลังงานหมุนเวียน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน   
เวียนแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
การดำเนินงานลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย ได้ดำเนินการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 งานบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจสูงสุดในการเข้าใช้บริการ ได้แก่   
 1. งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนในโครงการพิเศษ ของกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 
 2.  งานควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 
 3. งานให้บริการทุนกู้ยืมแก่นักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี   
 
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และมี
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตซึ่งจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
จำนวน 7 กลุ่มสาขาวิชา พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลต้นทุนผลผลิตให้กับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 
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การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที ่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคาร
สถานที่ เพื่อรองรับกับจำนวนนักศึกษาที่มีมากขึ้น และเพื่อให้สถานที่มีความสะอาด 
สวยงาม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดังนี้  
 
รายการก่อสร้าง 
 1. อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 2. อาคารศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3. อาคารราชภัฏพัฒนา 
 4. อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ 
 
รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 2. ปรับปรุงห้องเก็บของ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
 3. ปรับปรุงห้องประชุมมณีไตรรงค์ 
 4. ปรับปรุงงานทางเดินและงานร่องระบายน้ำ 
 5. ปรับปรุงดาดฟ้าอาคารนิติศาสตร์ 
 6. ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน 
 7. ปรับปรุงโรงจอดรถ 
 8. ปรับปรุงพื้นที่และขุดบ่อเก็บน้ำ 
 9. ปรับปรุงลานเอนกประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 10. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอดูดาว 
 11. ปรับปรุงป้ายหน้ามหาวิทยาลัย 
 12. ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานอธิการบดี 
 13. จัดสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย 
 14. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคาร Visitor Center 
 15. ปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัย 
 16. ทาสีอาคารสำนักงานอธิการบดี 
 17. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานอธิการบดี 
 18. ต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์ไตหย่า 
 19. ปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 20. ปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารหอพักพนักงาน 
 21. ปรับปรุงอาคารโรงแรมราชภัฏอินน์ 
 22. ปรังปรุงห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
 23. ทาสีห้องอาหารบัวตอง 
 24. ซ่อมแซมทางเดินรอบบริเวณอาคารโรงเรียนสาธิต 
 25. ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต 
 26. ปรับปรุงอาคารดนตรี 
 27. ปรับปรุงร้าน Top of Siam บริเวณไนท์บาร์ซ่าเชียงราย 
 28. ปรับปรุงโรงยิมเนเซี่ยม 
 29. ปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณถนนเกาะกลางหน้ามหาวิทยาลัย 
 30. ปรับปรุงห้องพักอาคารหอประชุมสุพรรณิการ์ 
 31. ปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง 
 32. ปรับปรุงอาคารนิติศาสตร์ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการ  
ที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบการบริหารราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยแต่งตั้ง
คณะทำงานจากภาคประชาชนซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อจะได้ร่วมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบ
ราชการหรือผลักดันให้เกิดการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาบริการสาธารณะ  
 
การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู ้
 จากพระราชกฤษภีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้   
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันจึงได้นำ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทาง  
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดำเนินงานในด้านการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
จัดการความรู้ครบถ้วนตามกระบวนการ 
 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยจรรยาบรรณและกระบวนการดำเนินการทาง
จรรยาบรรณแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และใช้เป็นมาตรการ/บทลงโทษ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้มีผลบังคับใช้สำหรับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรียบร้อยแล้ว 
 
การออกระเบียบข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปี พ.ศ. 2550 ได้ออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง ๆ ต่าง ดังนี้ 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี และการให้ปริญญา  
  เกียรตินิยม พ.ศ. 2549 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2549 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ  
  อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2549 
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ  
  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงาน  
  มหาวิทยาลัยสายการสอน พ.ศ. 2549 
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2549 
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พ.ศ. 2550 
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 ที่ ชื่อทุน จำนวนนักศึกษาที่รับทุน (คน) เงินทุน 

 1 ทุน ดร.นิวัตน์-อภิญญา  แจ้งอริยวงค์ 50 9,000 บาท/ปี 

 2 ทุน อาจารย์วิเชียร  เมนะเศวต 1 6,000 บาท/ปี 

 3 ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 7 5,000 บาท/ปี 

 4 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า (สังกัดโครงการหลวง) 4 5,000 บาท/ปี 

 5 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า 2 10,000 บาท/ปี 

 6 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า 4 20,000 บาท/ปี 

 7 ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 3 7,000 บาท/ปี 

 8 ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 20,000 บาท/ปี 

 9 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 4 20,000 บาท/ปี 

 10 ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 12,000 บาท/ปี 

 11 ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 1 10,000 บาท/ปี 

 12 ทุนมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร 2 2,000 บาท/ปี 

 13 ทุนมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 20,000 บาท/ปี 

 14 ทุนกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ 1 30,000 บาท/ปี 
  “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์”  

 15 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 3,000 บาท/ปี 

 16 ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 1 6,000 บาท/ปี 

 17 ทุนปิยมหาราชานุสรณ์ 5 5,000 บาท/ปี 

 18 ทุนมูลนิธิพุทธวงศ์ (วัดพระแก้ว จ.เชียงราย) 4 5,000 บาท/ปี 

 19 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 2 20,000 บาท/ปี 

 20 ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 70 10,000 บาท/ปี 

 21 ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 60 5,000 บาท/ปี 
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ผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน 

 หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

 1. โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย เยี่ยมชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย 

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   ประเทศสหภาพเมียนมาร์ และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   ที่เดินทางมาร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง เข้าเยี่ยมชม 
   และศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

 4. ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ศึกษาดูงานวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
  จ.จันทบุรี 

 5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

 6. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ศึกษาดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

 7. คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา 

 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา 

 11. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 12. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ 

 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา 

 14. โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงานหอศิลปวัฒนธรรม 

 15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 16. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จ.เชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 17. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการ 

 18. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ศึกษาดูงานหอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน 
   และการแพทย์ทางเลือก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย 

 19. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 20. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน  

 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

 22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 23. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  ศึกษาดูงานวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
  อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 

 24. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ 

 25. โรงเรียนแม่เจเดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา 

 26. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 27. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
   และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

 28. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 29. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ศึกษาดูงานกิจกรรม To Be Number One 

 30. คณะวิทยาการจัดการ  ศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 31. โรงเรียนพานพิทยาคม ศึกษาดูงานกิจกรรม To Be Number One 

 32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงานศูนย์มวลชนสัมพันธ์ 

 33. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 34. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 35. คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 36. วิทยาลัยครูหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตย ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ประชาชนลาว 

 37. งานยานพาหนะและงานอาคารสถานที่  ศึกษาดูงานกองอาคารสถานที่ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 38. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 39. ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่  ศึกษาดูงานการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 40. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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 หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

 41. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา 

 42. มูลนิธิโคมลอยเพื่อการพัฒนา จ.เชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม 

 43. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาสิทธิเด็กและสตรี 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 44. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศึกษาดูงานการจัดการหลักสูตรนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะสังคมศาสตร์ 

 45. โรงเรียนลูกรัก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 46. สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 47. โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 48. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 49. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรม 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

 50. กองนโยบายและแผน  ศึกษาดูงานกองนโยบายและแผน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 51. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ศึกษาดูงานกองนโยบายและแผน 

 52. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 53. ชมรมวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์  ศึกษาดูงานหอดูดาว  
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 54. College of Commerce, Catering and Tourism  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
      ประเทศฮังการี 

 55. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
      สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 56. สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ศึกษาดูงานสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      จ.เชียงใหม่ 

 57. วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ 

 58. โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 59. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 

 หน่วยงานและองค์กร ชื่อโครงการความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ 

 วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 14 มีนาคม 2543 
  จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 

 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 15 มีนาคม 2543 
  จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 

 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 24 กุมภาพันธ์ 2544 
  จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 

 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 22 พฤศจิกายน 2544 
  จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 

 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 23 กรกฎาคม 2545 
  การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 

 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 8  มีนาคม  2547 
  การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 

 โรงเรียนจอมทองวิทยาคม ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 16 พฤษภาคม 2548 
  ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โครงการความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20 พฤศจิกายน 2548 
  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  กับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 คุรุสภา ความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 22 กุมภาพันธ์ 2549 
  และผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับ 
  วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 24 มีนาคม 2549 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้โครงการขยาย 
 และเทคโนโลยี  เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 กลุ่มสมุนไพรคาเอรุ ความร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1  มีนาคม 2550 
  เครื่องสำอางผสมสมุนไพร 

 คณะกรรมการสิทธิ ความร่วมมือทางวิชาการ การสนับสนุนการพัฒนา 5 มีนาคม 2550 
 มนุษยชนแห่งชาติ และให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  แก่องค์กรชุมชน 

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนไทย 15 มีนาคม 2550 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 9 แห่ง 



annual report 200710�
chiangrai rajabhat university

รายงานประจำปี 2550 10�
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเช ียงราย

 หน่วยงานและองค์กร ชื่อโครงการความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ 
 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงาน 29 พฤษภาคม 2550 
   พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่สถาบันอุดมศึกษา มิถุนายน 2549 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 1 กรกฎาคม 2550 
   ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 คณะกรรมการสิทธิ ความร่วมมือทางวิชาการ การสนับสนุนการพัฒนา 7 สิงหาคม 2550 
 มนุษยชนแห่งชาติ  และการให้บริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  แก่องค์กรชุมชน 
 และวิทยาลัยเกษตร 
 และเทคโนโลยีเชียงราย 

 เทศบาลตำบลปาย โครงการความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 19 กันยายน 2550 
   ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับเทศบาลตำบลปาย 

 • สถานีอนามัยตำบลท่าสุด          ความร่วมมือในการเปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทย       24 กันยายน 2550 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
 • สถานีอนามัยตำบลแม่ข้าวต้ม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับสถานีอนามัยจำนวน 10 แห่ง 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สถานีอนามัยโล๊ะป่าห้า 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สถานีอนามัยตำบลนางแล 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สถานีอนามัยบ้านหัวฝาย 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สถานีอนามัยบ้านสันตาลเหลือง 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สถานีอนามัยบ้านโป่งพระบาท 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สถานีอนามัยตำบลแม่กรณ์ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สถานีอนามัยตำบลห้วยสัก 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 • สถานีอนามัยตำบลบ้านดู่ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 เทศบาลนครเชียงราย ความร่วมมือหลักในการดำเนินกิจกรรม 12 ตุลาคม 2550 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อการพัฒนาการผลิตอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
 เชียงราย 

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 20 ตุลาคม 2550 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

 หน่วยงานและองค์กร ประเทศ วันที่ลงนามความร่วมมือ 

 MINDANAO STATE UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2546 

 XISHUANBANNA EDUCATION COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2546 

 THE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 29 เมษายน 2546 
 AND HUMANITIES (VNU) 

 UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA ประเทศออสเตรเลีย 1 พฤษภาคม 2546 

 LUANGPRABANG TEACHER  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 23 กรกฎาคม 2546 
 TRAINING COLLEGE  21 มกราคม 2551 

 YUXI  TEACHERS COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 19 กรกฎาคม 2547 

 THE NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION   ประเทศญี่ปุ่น 25 พฤศจิกายน 2547 
 AICHI UNIVERSITY OF EDUCATION 

 YUNNAN NATIONALITIES UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 10 มิถุนายน 2548 

 QUANGBINH TEACHERS TRAINING COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 7 พฤศจิกายน 2548 

 SIMAO VOCATIONAL EDUCATION CENTER ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 15 พฤษภาคม 2549 

 SIMAO TEACHER’S COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 15 พฤษภาคม 2549 
   13 มกราคม 2550 

 GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 16 มิถุนายน 2549 

 วิทยาลัยการแพทย์จีน มณฑลหยุนนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 17 กรกฎาคม 2549 
 แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 – ความร่วมมือในการทำงานในด้านการจัดการ 
 ศึกษาอบรมและวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์ 
 แผนจีน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
 และสมุนไพรไทย-จีน 

 สถาบัน (โรงพยาบาล) การแพทย์ไต ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 18 กรกฎาคม 2549 
 แคว้นสิบสองพันนา มณฑลหยุนหนาน 
 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 HONGHE UNIVERSITY, YUNAN, P.R. CHINA. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 28 กรกฎาคม 2549 

 LUANG NAMTHA TEACHER TRAINING  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 14 พฤศจิกายน 2549 
 COLLEGE  (LAO P.D.R.) 

 หน่วยงานและองค์กร ประเทศ วันที่ลงนามความร่วมมือ 

 SIL INTERNATIONAL, MAINLAND  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 15 พฤศจิกายน 2549 
 SOUTHEAST ASIA GROUP 

 YUNNAN PROVINCIAL TOURISM SCHOOL,  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 มีนาคม 2550 
 YUNNAN P.R. CHINA 

 KUNMING UNIVERSITY, KUNMING,  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 มีนาคม 2550 
 YUNNAN, P.R.CHINA 

 ศูนย์อาชีวศึกษาซือเหมา   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 พฤษภาคม 2550 

 SOUTHWEST UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 14  มิถุนายน 2550 

 CHINA CHONGQING NORMAL UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 16  มิถุนายน 2550 

 YANGTZE NORMAL UNIVERSITY (YZNU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 18 มิถุนายน 2550 

 HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 16 กรกฎาคม 2550 

 ROYAL UNIVERSITY OF PHNOM PENH ประเทศกัมพูชา 3 ตุลาคม 2550 
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กิจกรรมมหกรรมชนเผ่าและชุมชนสมุนไพรลุ่มน้ำโขง  
5 - 9 มกราคม 2550 

กิจกรรมประชุมสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาการ  
ด้านโลจิสติกส์และทิศทางการพัฒนาศักยภาพคณะเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ” 10 ม.ค.2550 

กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2550 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

           ผลการดำเนินงาน
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด น้ำหนัก ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
      (ร้อยละ) ดำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก

 
 มิติที่ 1   มิติด้านประสิทธิผล     55.00 -   4.3706  2.4038  

 
  1.  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ ระดับ  7.50  4.0857  4.0859  0.3064
   เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
  2.  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ ระดับ  7.50  4.6752  4.6752  0.3506
   เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
   การอุดมศึกษา  
  3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ ระดับ  15.00  4.8946  4.8946  0.7342
   เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
  4.  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ ระดับ  25.00  4.0502  4.0502  1.0126
   มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  
  5.  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล  ระดับ - - - -

 
 มิติที่ 2   มิติด้านคุณภาพ   15.00   - 3.5892  0.5384  

 
  6.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ  8.00  78.0300  3.6060  0.2884  
  7.  ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด ระดับ  4.00  4.0000  4.0000  0.1600
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    8.  ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระดับ  3.00  3.0000  3.0000  0.0900
   วิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา    

 
 มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    10.00   - 3.3879  0.3388
  
  9.  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการ ระดับ  3.00  71.6300  2.3150  0.0694  
   เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
  10 . ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัด ระดับ  3.00  3.5000  3.5000  0.1050
   พลังงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
    11 . ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบ ระดับ  2.00  4.2221  4.2221  0.0844
   ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา
   ระดับอุดมศึกษา  
  12.  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ระดับ  2.00  4.0000  4.0000 0.0800  

 
 มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร     20.00   - 3.1238  0.6248  

 
  13 . ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ระดับ  2.00  4.6660  4.6660  0.0932  
  14.  ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา ระดับ  2.00  3.0000  3.0000  0.0600
   มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ
   ผลการปฏิบัติราชการ  
  15 . ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  ระดับ  2.00  45.1446  1.5145  0.0302  
  16.  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ร้อยละ  2.00  10.9929  3.4965  0.0699  
   ต่ออาจารย์ประจำ 
  17. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ระดับ  2.00  3.5000  3.5000  0.0700
   สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  
  18. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ระดับ  2.00  4.6000  4.6000  0.0920
   ด้านนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร  
  19 . ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ บาท   2.00  6,776.20  4.7762  0.0955
   ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 
  20.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการ ระดับ  2.00  2.7000  2.7000  0.0540
   ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
    22. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด  ร้อยละ  2.00  24.742  1.0000  0.0200  
  23.  ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับ  2.00  4.0000  2.0000  0.0400  

 
    น้ำหนักรวม  100.00  ค่าคะแนนที่ได ้ 3.9058
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กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 เม.ย. 2550 

กิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ไทย-จีน   
ณ วิทยาลัยยวี่ซี มณฑลหยุนหนาน ประเทศสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีน 3 - 10 พ.ค. 2550 

กิจกรรมมหกรรมศาสนสัมพันธ์เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส  
ครบรอบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียราย 12 - 14 มกราคม 
2550 

กิจกรรมวันราชภัฏ 13 ก.พ. 2550 
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กิจกรรมประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 3  
เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญต่อการพิทักษ์วัฒนธรรมและ  
สิ่งแวดล้อมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค” ณ นครโฮจิมินห์   
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 16 - 18 กรกฎาคม 2550 

กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 ก.ค. 2550 

กิจกรรมจัดบรรยายเรื่อง “แผ่นดินไหวในเชียงราย  
ไม่ไกลอย่างที่คิด” 21 มิ.ย. 2550 

กิจกรรมราชภัฏวิชาการครั้งที่ 2 “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส  
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”   
และงานสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 3 10 - 12 กรกฎาคม 2550 
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รายงานประจำปี 2550 11�
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเช ียงราย

กิจกรรมมหกรรมรวมพลคนรักษ์กว่าง ครั้งที่ 5  
29 ก.ย. 2550 

กิจกรรมวิ่งประเพณีมินิมาราธอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
29 ก.ย. 2550 

กจิกรรมสปัดาหว์นัวทิยาศาสตร ์16 - 18 ส.ค. 2550 

กิจกรรมวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24   
3 ส.ค. 2550 
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รายงานประจำปี 2550 11�
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเช ียงราย

กิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค. 2550 

กจิกรรมการพฒันาขา้ราชการครเูพือ่ใหม้หีรอืเลือ่นเปน็วทิยฐานะ  
ครูชำนาญการพิเศษ (อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ รุ่นที่ 2)   
14 - 22 ต.ค. 2550 

กจิกรรมวนัวทิยาการจดัการ 30 พ.ย. 2550 

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 22 - 24 พ.ย.2550 
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กิจกรรมวันมนุษยศาสตร์ 18 ม.ค. 2551 

กจิกรรมจดุเทยีนชยัถวายพระพรเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 80 พรรษา 4 ธ.ค. 2550 


