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“บางโครงการสามารถทำได้เกินเป้าหมาย

บางโครงการทำได้เพียงใกล้เป้าหมาย

และบางโครงการทำได้ห่างไกลจากเป้าหมายมาก”

 ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานทำงานและเร่งทำงานต่อไป

ไม่ว่าจะมีสถานการณ์และขีดจำกัดเพียงใด

เรายังคงทำใหม่ต่อไปบกพร่องต้องแก้ไข

ผิดพลาดต้องไม่พลาดอีก

หากดีอยู่แล้วต้องดีมากขึ้นไปอีก
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ความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่เพื่อการพัฒนา

ยังคงต่อเนื่องสืบสานไม่สะดุดหยุดลงรายงานฉบับนี้คือ

ส่วนหนึ่งที่จะแสดงออกถึงผลงานของเรา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
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ปรัชญา
	 “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”	



วิสัยทัศน์
	 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน	ผลิตบัณฑิต

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้	คุณธรรมและจริยธรรม	 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ

ประชาชน	มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน	และเป็นองค์การที่

เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง	



พันธกิจ
	 1.	 ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้	 มีความคิดเชิงวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และสร้างสรรค์		

	 	 มีคุณธรรมและจริยธรรม	

	 2.	วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง	

	 3.	ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	

	 4.	ทำนุบำรุงศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่น		

	 5.	 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

	 	 วิชาชีพครู	

	 6.	ศึกษา	วิจัย	ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	

	 7.	นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย	



วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้	 มีความคิดเชิงวิเคราะห์		

	 	 สังเคราะห์	และสร้างสรรค์	มีคุณธรรมและจริยธรรม	

	 2.	 เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ประเทศ	 และ	

	 	 อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน	

	 3.	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น		

	 4.	 เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	

	 5.	 เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพครู	 และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่	

	 	 เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง	

	 6.	 เพื่อศึกษา	วิจัย	ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	

	 7.	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจได้	

	 	 อย่างมีคุณภาพ	

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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เป้าหมาย
	 1.	 เป็นมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงความสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและสังคม	

	 2.	 เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบทางเลือกใหม่ของสังคมไทย	

	 3.	 เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	ปริญญาเอก	 ในสาขาที่	

	 	 หลากหลายและตอบสนองความต้องการของสังคม	

	 4.	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้	และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม

	 5.	 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสังคมไทยและสังคมโลก	

	 6.	 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	:	

	 	 	 •ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุตามคุณลักษณะบัณฑิตที่	

	 	 	 	 พึงประสงค์	มีความรู้	คู่คุณธรรม	เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก	

   •	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบ	

	 	 	 	 อาชีพ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

 ยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	:			

	 	 	 •	สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอด	

	 	 	 	 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม	

 ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อความเป็นสากล

	 	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	:			

   •	เป็นศูนย์กลางการศึกษา	การวิจัย	การบริการวิชาการแก่สังคม	และการทำนุบำรุง	

	 	 	 	 ศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคและระดับสากล	

 ยุทธศาสตร์ที่4การอยู่รอดและอยู่ดีของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

	 	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	:			

	 	 	 •	บริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	และคำนึงถึงความสำคัญของท้องถิ่น	
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ตราสัญลักษณ์ ต้นไม้ และสี  

ประจำมหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณ์
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

พระราชทาน	ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์

รัชกาลที่	9	เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ	ประกอบด้วยวงจักร	กลางวงจักรมีอักขระเป็น	“อุ”	หรือเลข	9

รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ	เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น	ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่ง

อัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน	ประกอบด้วยสีต่างๆ	ดังนี้

สีน้ำเงินแทนค่า		 สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด	และพระราชทานนาม	“ราชภัฏ”	

สีเขียว		 แทนค่า	 แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	40	แห่ง	 ในแหล่งธรรมชาติ	และ	

	 	 	 สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม	

สีทอง	 	 แทนค่า	 ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา	

สีส้ม	 	 แทนค่า	 ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ที่ก้าวไกลใน	40	มหาวิทยาลัย

สีขาว	 	 แทนค่า	 ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจำมหาวิทยาลัย		“สีเทา-แสด”



ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 “ต้นกาสะลองคำ” คือต้นไม้ประจำ

มหาวิทยาลัย	มีดอกสีแสด	มีทรงพุ่มกว้าง	ปลูกง่าย	

ทนทาน	 โตเร็ว	สื่อความหมายถึงความเรียบง่าย	

ความแข็งแกร่ง	ความรุดหน้าและความร่มเย็น
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ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
	 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	หมวด	6	ว่าด้วยเรื่องปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ	

มาตรา	60	วรรคสอง	 เรื่องการกำหนดลักษณะ	ชนิด	ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ	 เข็มวิทยฐานะ		

และครุยประจำตำแหน่ง	รวมถึงการจะนำไปใช้ในโอกาสใด	มีเงื่อนไขอย่างใด	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้กำหนดครุยวิทยฐานะ	แบ่งเป็น	3	ชั้น	ดังนี้	

ครุยดุษฎีบัณฑิต
	 ทำด้วยผ้าแพรสีดำ	เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง	ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	หลังจีบ	มีแถบผ้า

หรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ	ปลายแขน	

ทั้งสองข้างปล่อย	ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา3แถบ	ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	ด้านนอก	

ทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำเช่นเดียวกับเสื้อ	 ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง	ด้านในทำด้วยผ้า	หรือ	

แพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	 ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง		

มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขา

ระดับอกทั้งสองข้าง	สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก	



ครุยมหาบัณฑิต
	 ทำด้วยผ้าแพรสีดำ	เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง	ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	หลังจีบ	มีแถบผ้า

หรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ	ปลายแขน

ทั้งสองข้างปล่อย	ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา2แถบ	ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	ด้านนอก

ทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำเช่นเดียวกับเสื้อ	 ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง	ด้านในทำด้วยผ้า	หรือ	

แพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	 ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง		

มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขา

ระดับอกทั้งสองข้าง	สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก	 	
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สีประจำสาขาวิชา มีดังนี้ 

สาขาวิชานิติศาสตร์	

สาขาวิชานิเทศศาสตร์	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	

สาขาวิชาการศึกษา	

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	

สาขาวิชาศิลปศาสตร์	

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	
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ครุยบัณฑิต
	 ทำด้วยผ้าแพรสีดำ	เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง	ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	หลังจีบ	มีแถบผ้า

หรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ	ปลายแขน

ทั้งสองข้างปล่อย	ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา1แถบ	ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	ด้านนอก

ทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำเช่นเดียวกับเสื้อ	 ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง	ด้านในทำด้วยผ้า	หรือ	

แพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	 ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง		

มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขา

ระดับอกทั้งสองข้าง	สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก	
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Chiangrai Rajabhat University 
Annual Report 2009 

ประวัติการจัดตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	พัฒนาจากวิทยาลัยครูเชียงราย	สู่การเป็นสถาบันราชภัฏเชียงราย	และ

มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงรายในปัจจุบัน	โดยมีประวัติพัฒนาการตามลำดับดังนี้	



โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 วันที่	11	กันยายน	2512	จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครูโดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว	ตำบลบ้านดู่	 อำเภอเมือง	 จังหวัด

เชียงราย	เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง	



วิทยาลัยครูเชียงราย
 วันที่	29	กันยายน	2516	คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย	โดยมี	นายบัณฑิต	วงษ์แก้ว

ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก		

	 ปี	 พ.ศ.	 2518	 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับครูประจำการ	 และเปิดรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	เป็นรุ่นแรก	และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	ในปีต่อมา

	 ปี	พ.ศ.	2520	มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย	

สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี	 โดยมีนายวิเชียร	 เมนะเศวต	ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการคนแรก	และเปิดรับ	

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ในปี	พ.ศ.	2522	จำนวน	2	สาขาวิชาเอก	คือ	สาขาวิชาภาษาไทย	และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป	

	 ปี	พ.ศ.	2528	 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา	สาขาวิชาศิลปศาสตร์	 และสาขา	

วิชาวิทยาศาสตร์	พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย	ออกเป็น	

10	หน่วยงาน	 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็น	สหวิทยาลัย	 โดยให้วิทยาลัยครู

เชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม	“สหวิทยาลัยล้านนา”	
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สถาบันราชภัฏเชียงราย
	 วันที่	14	กุมภาพันธ์	2535	ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า	“สถาบันราชภัฏ

เชียงราย”	แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม	 เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลาย	

ในการผลิตบัณฑิต		

	 วันที่	 6	มีนาคม	2538	 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน		

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ	 โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จ	

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู่ในวงรี	 และในวงรอบนอกด้านบนมีตัวอักษร	

ภาษาไทยว่าสถาบันราชภัฏเชียงราย	ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า	RAJABHAT	

INSTITUTE	 CHIANGRAI	 โดยมีผู้ ช่ วยศาสตราจารย์สุ เทพ	 พงศ์ศรีวัฒน์		

ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรก				

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	 วันที่	10	มิถุนายน	2547	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงลงพระปรมาภิไธย	พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2547	ส่งผลให้สถาบันราชภัฏ

เชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”	ตั้งแต่วันที่	 15	มิถุนายน		

2547	เป็นต้นมา	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม	ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน	

	 ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน	 เพื่อพัฒนาไปสู่การ	

“เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีมาตรฐานของไทย	ภูมิภาค	และโลก	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนา	เพื่อเป็นต้นแบบและทางเลือกใหม่ของสังคม”
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โครงสร้างองค์กร 

  

-	 คณะครุศาสตร์	

-	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

-			คณะวิทยาการจัดการ	

-	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

-	 คณะมนุษยศาสตร์	

-		 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ	

	 การแพทย์ทางเลือก	

-		 คณะสังคมศาสตร์		

-		 วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาค		

				ลุ่มน้ำโขง	

-		 บัณฑิตวิทยาลัย		





สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ		

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	
คณะกรรมการพิจารณา	

ตำแหน่งทางวิชาการ

อธิการบด ี

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 

กลุ่มหน่วยงานโครงการพิเศษกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษากลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา

-	 ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

-	 ศูนย์วิศวกรรมโยธา	

-	 ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน	

	 คุณภาพอาหาร	น้ำ	และผลิตภัณฑ์	

-	 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	

-	 ศูนย์สิ่งทอล้านนา	

-	 สำนักประสานงานโครงการส่งเสริม	

	 คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ	

	 ตระเวนชายแดน	

-	 ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนา	

	 ผลิตภัณฑ์อาหาร	

-	 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

-	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

-	 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม	

-	 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์	

-	 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	

-	 สำนักงานอธิการบดี	

-	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

-	 สำนักวิทยบริการและ		

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	

-	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

-	 สำนักส่งเสริมวิชาการและ	

	 งานทะเบียน	

-	 สำนักบริการวิชาการแก่สังคม		

-	 สำนักการศึกษาต่อเนื่องและ		

	 ฝึกอบรม	

-	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		

	 ราชภัฏเชียงราย	







กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สายสมร	สร้อยอินต๊ะ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายคำรณ	โกมลศุภกิจ	
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

54321

6.	นายอนันต์	เหล่าธรรมทัศน์

7.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ไมตรี	สุทธจิตต์

8.	นายวันชัย	จงสุทธนามณี	

9.	พลตำรวจตรี	อำนวย	สุขเจริญ

10.	เรืออากาศเอกวิวรรธน์	เพิ่มพูล

109876
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.วิษณุเครืองาม	 	

2.	นายนิพนธ์วงษ์ตระหง่าน	

3.	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ยุวัฒน์วุฒิเมธี

4.	นายโกวิทศุภมงคล	

5.	ดร.นิวัตน์แจ้งอริยวงศ์
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญอนันตสมบูรณ	์	 2.รองศาสตราจารย์ยุพินจันทร์เรือง

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยิ่งยงเทาประเสริฐ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ศรีสม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

4321

1.	รองศาสตราจารย์ดีรพัฒน์	บุญจนาวิโรจน์		 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะณี	สมรัก			

3.	อาจารย์ดิเรก	วรรณวัฒนกูล	 4.	อาจารย์เนรมิตร	จิตรรักษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
4321
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ประธานสภาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม	

1.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ทวี	ตันฆศิริ 2.	ศาสตราจารย์	ดร.มนัส	สุวรรณ	

3.	ศาสตราจารย์	ดร.อนุรักษ์	ปัญญานุวัฒน์ 4.	รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	ภู่วิภาดาวรรธน์	

5.	รองศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	ไชยเทพ 6.	นายแพทย์	ดร.วิชัย	โชควิวัฒน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภาวิชาการ 

1 2 3
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กรรมการ

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดาจันทร์มณี	 	

 กรรมการจากคณะครุศาสตร์

2.	อาจารย์	ดร.ไพโรจน์ด้วงนคร	

 กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.	รองศาสตราจารย์ยุพินจันทร์เรือง	

 กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์

4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดชมุงเมือง	

 กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ

5.	อาจารย์สุพรรณวนิชปริญญากุล	

 กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.	อาจารย์	ดร.กันยานุชเทาประเสริฐ	

 กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

 และการแพทย์ทางเลือก

กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	แก้วระคน	

1 2

3

65

4
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการ
ดร.ธนาชัย	ธีรพัฒนวงศ์	

1.	ดร.นิวัตน์	แจ้งอริยวงศ์	

2.	ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์	

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1.	พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี		

2.	นายคำ	ไพศาลสิทธิกานต์	

3.	นายชัชชัย	ธรรมารุ่งเรือง	

4.	นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	

5.	นางปริษา	ปานะนนท์	

6.	นายโยธิน	เนื่องจำนง	

1 2 3

654

1 2
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7.	นายสุภชัย	วีระภุชงค์	

8.	นายเสริมชัย	กิตติรัตนไพบูลย์	

9.	ดร.หาญ	จันทร์ตระกูล	 	

10.	นางรัตนา	จงสุทธนามณี	

11.	นายมงคลชัย	ดวงแสงทอง	

กรรมการโดยตำแหน่ง
1.	นายทนง	ไชยลังกา	

2.	นายทวีรัตน์	วงศ์เหล็ก	

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ	

7 8

11109

1 2
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม	


รองอธิการบดี
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล	

2.	รองศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	แก้วระคน	

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ	

4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ	อนันตสมบูรณ์	

5.	อาจารย์วรสฤษฎิ์	ปิงเมือง	

2.	1.	 3.	 4.	

5.	 7.	6.	

อธิการบดี	


ผู้ช่วยอธิการบดี
6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล	เวียงนนท์	

7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์	พันธุ	



21

Chiangrai Rajabhat University 
Annual Report 2009 



รายงานประจำปี 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.	รองศาสตราจารย์	ดร.นพพร	ธนะชัยขันธ์	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2.	รองศาสตราจารย์ยุพิน	จันทร์เรือง	 	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

3.	รองศาสตราจารย์	ดร.มาฆะ	ขิตตะสังคะ	 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา	จันทร์มณี	 คณบดีคณะครุศาสตร์

5.	อาจารย์วรรณะ	รัตนพงษ์	 	 	 คณบดีคณะสังคมศาสตร์

6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์	วีรยุทธกำจร	 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7.	รองศาสตราจารย์ฑวัต	ชีวะเกตุ	 	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ	 คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

9.	รองศาสตราจารย์สมเดช	มุงเมือง	 	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา

7.	

1.	

5.	

2.	

6.	 8.	 9.	

3.	 4.	
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ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.	นางสาวพัฒนา	โปชัยคุปต์	 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

2.	อาจารย์	ดร.ปรมินทร์	อริเดช	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์	ศรีสม	 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.	อาจารย์วิรัช	นิลอ่างทอง	 	

 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล	เรืองรังษี	 	

 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม 

 รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรม

7.	อาจารย์วรสฤษฎิ์	ปิงเมือง		

 รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการแก่สังคม

8.	อาจารย์เฉลิมเกียรติ	ตุ่นแก้ว	 	

 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1 2 3

4 5

6 7

8
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7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา	แก้วโพธิ์	 	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
 และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร	ธเนศสกุลวัฒนา	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี	หมวกกุล	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร	ห่วงนิกร	 	
  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม
11.	อาจารย์วิทยา	วรรณศิริ	 	
  ผู้อำนวยการโครงการดนตรีเพื่อประชาชน
12.	รองศาสตราจารย์ทรงพันธ์	วรรณมาศ	 	
  ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานโครงการพิเศษ

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกุล	อินทกูล	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	สุวรรณ	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร	ธเนศสกุลวัฒนา	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
 อาหารน้ำและผลิตภัณฑ์
4.	อาจารย์ศรีวรรณ	ไชยสุข	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5.	รองศาสตราจารย์ทรงพันธ์	วรรณมาศ	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งทอล้านนา
6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์	ศิริพงษ์	 	
 ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ
 การศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12
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งบแผ่นดินเงินรายได้

รายจ่ายอื่น

บุคลากร

เงินอุดหนุน

ลงทุน

ดำเนินงาน
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งบประมาณ 

งบแผ่นดินและเงินรายได้ 
1.จำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน ร้อยละ 

งบแผ่นดิน	 286,887,400	 61.98 

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	 175,978,300	 38.02 

รวม 462,865,700 100.00 

2.จำนวนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

 
งบรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ  

แผ่นดิน รายได้ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

งบบุคลากร	 73,493,000	 25.62	 48,203,200	 27.39	 121,696,200	 26.29 

งบดำเนินงาน	 54,259,500	 18.91	 110,281,500	 62.67	 164,541,000	 35.55 

งบลงทุน	 103,726,700	 36.16	 9,448,200	 5.37	 113,174,900	 24.45 

งบเงินอุดหนุน	 49,408,200	 17.22	 4,045,400	 2.30	 53,453,600	 11.55 

งบรายจ่ายอื่น	 6,000,000 2.09	 4,000,000 2.27	 10,000,000	 2.16 

รวม 286,887,400 100.00 175,978,300 100.00 462,865,700 100.00 

รวม 



รายงานประจำปี 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0.41%

2.36%

2.45%

78.43%

0.86%

14.81%

0.27%
0.32%

0.08%

ยุทธศาสตร์1

ยุทธศาสตร์2

ยุทธศาสตร์3

ยุทธศาสตร์4

ยุทธศาสตร์5

ยุทธศาสตร์6

ยุทธศาสตร์7

ยุทธศาสตร์9

ยุทธศาสตร์8
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3.จำนวนงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

 
ยุทธศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ  
 แผ่นดิน รายได้ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.	การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่	

			การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ	

			การพัฒนาท้องถิ่น	

560,200	 0.20	 704,800	 0.40	 1,265,000	 0.27 

2.	การจัดการเรียนการสอน	 40,149,200	 13.99	 28,402,100	 16.14	 68,551,300	 14.81 

3.	การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	 2,379,500	 0.83	 1,606,200	 0.91	 3,985,700	 0.86 

4.	การวิจัยและงานสร้างสรรค์	 10,023,400	 3.49	 1,306,400	 0.74	 11,329,800	 2.45 

5.	การบริการวิชาการแก่สังคม	 10,387,200	 3.62	 540,100	 0.31	 10,927,300	 2.36 

6.	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 1,442,800	 0.50	 472,200	 0.27	 1,915,000	 0.41 

7.	การบริหารจัดการ	 220,466,900	 76.85	 142,538,600	 81.00	 363,005,500	 78.43 

8.	การพัฒนาระบบการเงิน	

			และงบประมาณ

123,000	 0.04	 261,200	 0.15	 384,200	 0.08 

9.	การประกันคุณภาพ	 1,355,200	 0.47	 146,700	 0.08	 1,501,900	 0.32 

รวม 286,887,400 100.00 175,978,300 100.00 462,865,700 100.00 

รวม 



กองทุนพัฒนานักศึกษา

กองทุนสนับสนุน
เพื่อพัฒนาการวิจัย

กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนสำรองเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย

53.85%

20.80%

15.55%

9.80%
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ประเภทกองทุน จำนวนเงิน ร้อยละ 

กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	 51,316,400	 53.85 

กองทุนพัฒนาบุคลากร	 19,823,174	 20.80 

กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย	 14,810,685	 15.55 

กองทุนพัฒนานักศึกษา	 9,338,490	 9.80 

รวม 95,288,749 100.00 

งบกองทุนของมหาวิทยาลัย 
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ข้าราชการพลเรือน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

พนักงานมหาวิทยาลัย

2�

 
ประเภทบุคลากร 

สายงาน  
 วิชาการ สนับสนุนวิชาการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือน	 132	 39.40	 13	 2.50	 145	 16.96 

พนักงานราชการ	 14	 4.18	 4	 0.77	 18	 2.11 

ลูกจ้างประจำ	 -	 -	 45	 8.65	 45	 5.26 

พนักงานมหาวิทยาลัย	 189	 56.42	 458	 88.08	 647	 75.67 

รวม 335 100.00 520 100.00 855 100.00 

จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร 

จำนวนบุคลากรสายงานวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

 
ประเภทบุคลากร 

คุณวุฒิการศึกษา  
 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือน	 4	 5.63	 104	 44.63	 24	 77.42	 132	 39.40	

พนักงานราชการ	 -	 -	 14	 6.01	 -	 -	 14	 4.18	

พนักงานมหาวิทยาลัย	 67	 94.37	 115	 49.36	 7	 22.58	 189	 56.42	

รวม 71 100.00 233 100.00 31 100.00 335 100.00 

ร้อยละ 21.20 69.55 9.25 100.00 

บุคลากร 

21.20%

9.25%

69.55%75.67%

16.96%

2.11%

5.26%

รวม 

รวม 



รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ประเภทบุคลากร 

คุณวุฒิการศึกษา  
รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ต่ำกว่า ป.ตรี 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการพลเรือน	 2	 0.65	 11	 28.21	 -	 -	 -	 -	 13	 2.50	

พนักงานราชการ	 3	 0.98	 -	 -	 -	 -	 1	 0.57	 4	 0.77	

ลูกจ้างประจำ	 8 2.61	 1	 2.56	 -	 -	 36	 20.69	 45	 8.65	

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

293	 95.75	 27	 69.23	 1	 100.00	 137	 78.74	 458	 88.08	

รวม 306 100.00 39 100.00 1 100.00 174 100.00 520 100.00 

ร้อยละ 58.85 7.50 0.19 33.46 100.00 

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ร้อยละ 

รองศาสตราจารย์	 14	 4.18 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 71	 21.19 

อาจารย์	 250	 74.63 

รวม 335 100.00 

จำนวนบุคลากรสายงานวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 



21.19%

4.18%

33.46%

74.63%

0.19%

7.50%

58.85%
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อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพื้น	ณ	Main	Campus	จำนวน	953	ไร่	

3	งาน	1	ตารางวา	พื้นที่	ณ	อำเภอเชียงแสนจำนวน	15	ไร่	3	งาน	99	ตารางวา	

และยังรับผิดชอบดูแลพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีกจำนวน	

625	ไร่	รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดจำนวน	1,594	ไร่	3	งาน	มีอาคารสถานที่

ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	และระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย	ดังนี้	

อาคารสถานที่
	 •	 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ		จำนวน	 37	 อาคาร	

	 •	 อาคารสำนักงาน	 	จำนวน		18	 อาคาร	

	 •	 อาคารหอประชุม		 จำนวน			2		 อาคาร	

	 •	 อาคารโรงอาหาร		 จำนวน			2		 อาคาร	

	 •	 อาคารหอพักนักศึกษา		 จำนวน			8		 อาคาร	

	 •	 อาคารหอพักบุคลากร		 จำนวน			2		 อาคาร	

	 •	 อาคารกีฬาในร่ม			 จำนวน			3		 อาคาร	

	 •	 อาคารโรงยิมเนเซี่ยม			 จำนวน			1		 อาคาร	

	 •	 สนามกีฬากลางแจ้ง			 จำนวน			2		 สนาม	



ระบบสาธารณูปโภค
	 •	 ถนนมหาวิทยาลัย	ความยาวทั้งสิ้น	14	กิโลเมตร	

	 •	 ระบบประปามหาวิทยาลัย		กำลังการผลิต	600	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	

	 •	 ระบบไฟฟ้า	สามารถจ่ายพลังงานได้	1.65	MVA	

	 •	 ระบบโทรศัพท์	จำนวน	192	เลขหมาย	สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า	300	เลขหมาย			

	 •	 มีคู่สายภายนอก	1	วงจร				

	 •	 ระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียวันละ	10	ลูกบาศก์เมตร	

	 •	 อ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา	ความจุทั้งสิ้น	1,018,293	ลูกบาศก์เมตร	
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ดำเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ให้

บริการอินเตอร์เน็ต	(ISP)	CS	Lox	info	ด้วย	Bandwidth	25	Mbps	และ	Uninet	ด้วย	Bandwidth	2	Mbps	

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย	 โดยมีสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น	

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล	และปัจจุบันได้ให้บริการในด้านต่างๆ	มากมาย	อาทิเช่น	การให้บริการอินเตอร์เน็ต

แก่บุคลากร	และนักศึกษา	บริการสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 การให้บริการด้าน	

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	 และศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นทุกศูนย์		

การให้บริการด้าน	Remote	Access	การตรวจซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ	การฝึกอบรม

ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร	 และยังได้มีโครงการขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต	

โดยใช้ระบบ	Wireless	LAN	เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สามารถสืบค้น

ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งปัจจุบันจะครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียนรวม	25	ปี		

อาคารหอประชุมกาสะลองคำ	และศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย		
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีห้องเรียนที่ รองรับ	

การเรียนการสอน	ประกอบด้วย	ห้องเรียนขนาด	60	ที่นั่ง	จำนวน	

60	ห้องเรียน	100	ที่นั่ง	จำนวน	22	ห้องเรียน	และ	ขนาด	200	ที่นั่ง

จำนวน	 6	 ห้องเรียน	 โดยทุกห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนที่ ได้

มาตรฐาน	มีอุปกรณ์โสตทัศน์ที่ครบครัน	 เช่น	 เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์	 เครื่องฉายภาพทึบแสง	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 และ	

เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	เครื่องขยายเสียง	และไมโครโฟน	เป็นต้น	

และมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	

ห้องปฏิบัติการภาษา	ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย	ห้อปฏิบัติการ

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สำหรับให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง	

จำนวน	40	ห้อง		

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

	 นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการสำหรับให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	เช่น	

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ

อาหาร	น้ำ	และผลิตภัณฑ์	ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	เป็นต้น
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ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้บริการแก่นักศึกษา	

บุคลากร	 และประชาชนภายนอก	 ในหลายรูปแบบ	 เช่น	 หนังสือ	 วารสาร	หนังสือพิมพ์	 สื่อโสตทัศนวัสดุ		

ฐานข้อมูลออนไลน์	 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	และคอมพิวเตอร์สำหรับบริการ	

อินเตอร์เน็ต	โดยมีรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ	ดังนี้	

 1.	หนังสือ	
	 	 •	ภาษาไทย	 จำนวน	 106,782	 เล่ม	
	 	 •	ภาษาต่างประเทศ	 จำนวน	 		22,315	 เล่ม	
	 2.	วารสาร	
	 	 •	ภาษาไทย	 จำนวน	 						411	 รายชื่อ	
	 	 •	ภาษาต่างประเทศ	 จำนวน	 							52	 รายชื่อ	
	 3.	หนังสือพิมพ์	
	 	 •	ภาษาไทย	 จำนวน	 							24	 รายชื่อ	
	 	 •	ภาษาต่างประเทศ	 จำนวน	 								5	 รายชื่อ	
	 4.	สื่อโสตทัศนวัสดุ	 จำนวน	 	13,459	 เล่ม	
	 5.	ฐานข้อมูลออนไลน์	 จำนวน	 							11	 ฐานข้อมูล	
	 6.	 เครื่องคอมพิวเตอร์	
	 	 •	สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	 จำนวน	 15	 เครื่อง	
	 	 •	สำหรับให้บริการ	Internet	 จำนวน	 5	 เครื่อง	

จำนวนผู้เข้ารับบริการห้องสมุด
	 	 •	จำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด	 จำนวน	 111,398	 คน/ปี	
	 	 •	การยืมหนังสือ	 จำนวน	 65,789			 เล่ม/ปี		
	 	 •	การยืมโสตทัศนวัสดุ	 จำนวน	 15,297			 รายการ/ปี	
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ระบบการรับนักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เป็นมหาวิทยาลัยที่ ให้โอกาสทาง	

การศึกษากับประชาชนทุกกลุ่ม	 โดยจัดการศึกษาทั้งภาคปกติ	 และภาคพิเศษ	

และมีระบบการรับนักศึกษาที่เน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษา

ให้มากที่สุด	การรับนักศึกษาจะใช้ระบบการคัดเลือกทั้งหมด	100	 เปอร์เซ็นต์	

แบ่งได้	4	ประเภท	ดังนี้	

	 1.	ประเภทกำหนดเกรด	 สำหรับการรับนักศึกษาในหลักสูตร	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

	 2.	ประเภทกำหนดเกรดพร้อมสอบเข้า	 สำหรับการรับนักศึกษาใน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	

	 3.	ป ร ะ เ ภ ทสอบ เ ข้ า	 ส ำ ห รั บ ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ นหลั ก สู ต ร	

ครุศาสตรบัณฑิต	

	 4.	ประเภทสมัครตรง	สำหรับการรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ	นอกเหนือ

จากข้อ	1-3		

การจัดการศึกษา
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หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา2552

ระดับการศึกษา จำนวนหลักสูตร 

อนุปริญญา	 2

ประกาศนียบัตร	 2

ปริญญาตรี	 56

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 2

ปริญญาโท	 17	

ปริญญาเอก	 3

รวม 82 

    

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)		

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	 เทคโนโลยีการศึกษา		

(มัลติมีเดีย)	

/ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	5	ปี)		

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	 การศึกษาปฐมวัย	 / /

คณิตศาสตร์	 / 

ภาษาไทย	 / 

ภาษาอังกฤษ	 / 

วิทยาศาสตร์	 / 

สังคมศึกษา	 / 

พลศึกษา	 / 

การศึกษาพิเศษ		 / 

หลักสูตร	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	

(หลักสูตร	1	ปี)	

-	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	  /

การบริหารการศึกษา	 



/

หลักสูตร	

ครุศาสตรมหาบัณฑิต		

(หลักสูตร	2	ปี)	

ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.)	 การบริหารการศึกษา	  /

หลักสูตรและการสอน	  /

การวิจัยและประเมินผล	

การศึกษา	

 /

หลักสูตร	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		

(หลักสูตร	3	ปี)	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	 การศึกษาและ	

การพัฒนาสังคม	

 /

หลักสูตรที่เปิดสอน จำแนกตามคณะ/ชื่อหลักสูตร/ชื่อปริญญา/สาขาวิชา 
1.คณะครุศาสตร์
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2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตร	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	 เคมี	 / 

ชีววิทยาประยุกต์	 / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 / /

วิทยาการคอมพิวเตอร์	 / /

วิทยาศาสตร์การกีฬา		 / 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

การอาหาร	

/ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	

(แขนงวิชาสิ่งแวดล้อมทั่วไป)	

/ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)	

/ 

เกษตรที่สูง	 / 

สัตวเวชศาสตร์	 / 

สาธารณสุขศาสตร์	 / /

หลักสูตร		

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

(หลักสูตร	2	ปี)	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	 การสอนวิทยาศาสตร์	  /

สาธารณสุขศาสตร์	

และสิ่งแวดล้อม	

 /

เทคโนโลยีสารสนเทศ	  /

การสื่อสารวิทยาศาสตร์	  /

    

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตรประกาศนียบัตร	 -	 ภาษาไทยเพื่อการศึกษา	1		 / 

-	 ภาษาไทยเพื่อการศึกษา	2		 / 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	

(หลักสูตร	4	ปี)		

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 InternationalProgram

(English	Studies)	

/ 

ดนตรี	(ดนตรีสากล)	 / 

ภาษาจีน	 / /

ภาษาจีนธุรกิจ	 / 

ภาษาญี่ปุ่น	 / /

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร		 / 

ภาษาและวัฒนธรรมไทย		 / 

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ	 / /

ภาษาอังกฤษ	 / /

3.คณะมนุษยศาสตร์
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4.คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตรอนุปริญญา

ศิลปศาสตร์	(หลักสูตร	2	ปี)	

อนุปริญญาศิลปศาสตร์	

(อ.ศศ.)	

ธุรกิจการโรงแรม	 / 

หลักสูตรอนุปริญญา

บริหารธุรกิจ		

(หลักสูตร	2	ปี)	

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ	

(อ.บธ.)

การจัดการทั่วไป	  /

การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาการตลาด)	

 /

การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาการบัญชี)	

 /

การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	

 /

หลักสูตร	

บริหารธุรกิจบัณฑิต		

(หลักสูตร	2	ปี)		

บริหารธุรกิจบัณฑิต	

(บธ.บ.)	

การจัดการทั่วไป	 / /

การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)

/ /

การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาการตลาด)	

/ /

การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชา	

การบริหารทรัพยากรมนุษย์)	

/ /

การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาการบัญชี)	

/ /

การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	

/ /

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	2	ปี)		

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 การจัดการโรงแรม	 / 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

  ศิลปกรรม	 / 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 / /

ทัศนศิลป์	 / 

ออกแบบผลิตภัณฑ์	 / /

กราฟฟิกดีไซน์		 / 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	

(หลักสูตร	5	ปี)		

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	 การสอนภาษาจีน	 / 

ดนตรีศึกษา		 / 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

(หลักสูตร	2	ปี)	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษ	  /

การสอนภาษาไทย	  /

การสอนภาษาจีน		  /
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5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตร	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	2	ปี)		

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(แขนงวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)	

/ /

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม		

(แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง)	

/ /

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(แขนงวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	

/ /

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(แขนงวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	

/ /

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม		

(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)	

/ /

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตร	

บริหารธุรกิจบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)		

บริหารธุรกิจบัณฑิต	

(บธ.บ.)	

การบริหารธุรกิจ		

(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)	

/ /

การบริหารธุรกิจ		

(แขนงวิชาการตลาด)	

/ /

การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชา	

การบริหารทรัพยากรมนุษย์)	

/ 

การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชาการบัญชี)	 / /

การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	

/ /

การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	

/ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)		

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 / /

การจัดการโรงแรม	 / 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	

(หลักสูตร	4	ปี)		

นิเทศศาสตรบัณฑิต	

(นศ.บ.)	

นิเทศศาสตร์	 / /

หลักสูตรบริหารธุรกิจ	

มหาบัณฑิต	(หลักสูตร	2	ปี)	

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

(บธ.ม.)	

การจัดการทั่วไป	  /

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตร	2	ปี)	

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	

(นศ.ม.)	

การสื่อสารการตลาด		  /
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ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตร	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

(หลักสูตร	2	ปี)		

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

(วศ.บ.)	

วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ	 / /

หลักสูตร	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)		

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม	 / /

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	 / 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 / 

เทคโนโลยีก่อสร้าง	 / 

หลักสูตร	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)		

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

(วศ.บ.)	

วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ	 / 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์		 / 

หลักสูตร	

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตร	5	ปี)		

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(สถ.บ.)	

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 / 

6.คณะสังคมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)		

นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.)		 นิติศาสตร์	 / /

หลักสูตร	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	

(รป.บ.)	

รัฐประศาสนศาสตร์	 / /

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 / 

จิตวิทยาสังคม		 / 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 การพัฒนาสังคม	 / /

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 / 

หลักสูตร	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

(หลักสูตร	2	ปี)	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา	  /

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา		  /

หลักสูตร	

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(หลักสูตร	2	ปี)	

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(รป.ม.)	

รัฐประศาสนศาสตร์	  /

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

(หลักสูตร	3	ปี)	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค	  /
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7.วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต		

(หลักสูตร	4	ปี)		

แพทย์แผนไทยบัณฑิต	

(พท.บ.)	

การแพทย์แผนไทย	การแพทย์

พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก	

/ /

หลักสูตร	

แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต	

(หลักสูตร	2	ปี)	

แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต	

(พท.ม.)	

การแพทย์แผนไทย	การแพทย์

พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก	

/ /

หลักสูตร	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

(หลักสูตร	2	ปี)	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	

(ศศ.ม.)	

วิจัยและพัฒนาสังคม	  /

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		

(หลักสูตร	3	ปี)	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	 การแพทย์แผนไทย	การแพทย์

พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก	

/ /

8.วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	

(หลักสูตร	4	ปี)	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 สหวิทยาการบริหารท้องถิ่น		 / /

ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาค	

ลุ่มน้ำโขง	

/



43

Chiangrai Rajabhat University 
Annual Report 2009 

นักศึกษา
1.นักศึกษาใหม่
1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา  
รวม มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี	 3,679	 82.30	 1,067	 98.34	 115	 100.00	 4,861	 85.73 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 484	 10.83	 -	 -	 -	 -	 484	 8.54 

ปริญญาโท	 307	 6.87	 18	 1.66	 -	 -	 325 5.73 

รวม 4,470 100.00 1,085 100.00 115 100.00 5,670 100.00 

1.2 จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ 

คณะ จำนวน ร้อยละ 

ครุศาสตร์	 1,359	 23.97 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 571	 10.07 

มนุษยศาสตร์	 460	 8.11 

วิทยาการจัดการ	 1,635	 28.83 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 514	 9.07 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 115	 2.03 

สังคมศาสตร์	 1,004	 17.71 

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 12	 0.21 

รวม 5,670 100.00 

5.73%

85.73%

8.54%






0.21%

10.07%

17.71%

2.03%

28.83% 8.11%

23.97%

9.07%

สังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ครุศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและ

การแพทย์ทางเลือก

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี
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2.นักศึกษาทั้งหมด

 2.1 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา

 
ระดับการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา  
รวม มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

อนุปริญญา	 13	 0.09	 -	 -	 -	 -	 13	 0.08 

ปริญญาตรี	 12,398	 86.83	 2,572	 95.76	 317	 96.65	 15,287	 88.40 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 611	 4.28	 -	 -	 -	 -	 611	 3.53 

ปริญญาโท	 1,195	 8.37	 114	 4.24	 9	 2.74	 1,318	 7.62 

ปริญญาเอก 62 0.43	 -	 -	 2 0.61	 64	 0.37 

รวม 14,279 100.00 2,686 100.00 328 100.00 17,293 100.00 

0.08%

88.40%

7.62%

3.53%

0.37%
อนุปริญญา

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก
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2.2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ 

คณะ จำนวน ร้อยละ 

ครุศาสตร์	 4,008	 23.18 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 1,272	 7.35 

มนุษยศาสตร์	 1,515	 8.76 

วิทยาการจัดการ	 5,145	 29.75 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 1,414	 8.18 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 328 1.90 

สังคมศาสตร์	 3,586 20.74 

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 25 0.14 

รวม 17,293 100.00 

23.18%

7.35%

8.76%

20.74%

1.90%

8.18%

29.75%

0.14%
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์

วิทยาการจัดการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

สังคมศาสตร์
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3.นักศึกษาชาวต่างชาติ
3.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

วุฒิบัตร	 142	 37.57 

ปริญญาตรี	 233 61.64 

ปริญญาโท	 1	 0.26 

ปริญญาเอก	 2 0.53 

รวม 378 100.00 

3.2 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จำแนกตามคณะ 

คณะ จำนวน ร้อยละ 

ครุศาสตร์	 1	 0.26 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 1	 0.26 

มนุษยศาสตร์	 200	 52.91 

วิทยาการจัดการ	 27	 7.15 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 2 0.53 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 2 0.53 

สังคมศาสตร์	 3 0.79 

ศูนย์การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ	 142	 37.57 

รวม 378 100.00 

37.57%

0.53%

61.64%

0.26%

0.26%

52.91%

0.26%

37.57%

0.79%

0.53%

0.53%

7.15%

วุฒิบัตร

ปริญญาเอกปริญญาโท

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์

ศูนย์การสอนภาษาไทย
สำหรับชาวต่างชาติ

สังคมศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ

มนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



47

Chiangrai Rajabhat University 
Annual Report 2009 

3.3 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ  จำแนกตามประเทศและสาขาวิชา 

ประเทศ สาขาวิชา จำนวน ร้อยละ 

นักศึกษาประเทศสาธารณรัฐ	

ประชาชนจีน	(374	คน)

ภาษาไทยเพื่อการศึกษา	(วุฒิบัตร)	 142	 37.57	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	(วท.บ.	4	ปี)	 1	 0.26	

ภาษาและวัฒนธรรมไทย	(ศศ.บ.	4	ปี)	 27	 7.14	

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	(ศศ.บ.	4	ปี)	 76	 20.11	

ภาษาอังกฤษ	(ศศ.บ.	4	ปี)	 8 2.12	

ภาษาอังกฤษศึกษา	(English	Studies)	(ศศ.บ.	4	ปี)	 87	 23.02	

ทัศนศิลป์	(ศศ.บ.	4	ปี)	 1	 0.26	

การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชาการตลาด)	(บธ.บ.	4	ปี)	 5 1.32	

การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)	(บธ.บ.	4	ปี)	 6 1.59	

การจัดการโรงแรม	(ศศ.บ.	4	ปี)	 14	 3.70	

นิเทศศาสตร์	(นศ.บ.)	 1	 0.26	

วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ	(วศ.บ.	4	ปี) 2 0.53

การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	(บธ.บ.	4	ปี)	 1	 0.26	

การแพทย์แผนไทย	(พท.บ.	4	ปี)	 1	 0.26	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค	(ปร.ด.	3	ปี)	 2 0.53	

นักศึกษาประเทศสหภาพเมียนมาร์	

(2	คน)

ภาษาอังกฤษศึกษา	(English	Studies)	(ศศ.บ.	4	ปี)	 1	 0.26	

การแพทย์แผนไทย	(พท.บ.	4	ปี)	 1	 0.26	

นักศึกษาประเทศสาธารณรัฐ	

ประชาธิปไตยประชาชนลาว		

(2	คน)

รัฐประศาสนศาสตร์	(รป.บ.	4	ปี) 1	 0.26	

การบริหารการศึกษา	(ค.ม.	2	ปี)	 1	 0.26	

รวม 378 100.00 

98.94%

0.53%  0.53%

นักศึกษาจีน

นักศึกษาลาวนักศึกษาเมียนมาร์
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ระดับการศึกษา 

ปีที่สำเร็จการศึกษา  
รวม 

 
ร้อยละ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 22 -	 23 9	 4	 25 4	 87	 20.81 

วุฒิบัตร	 -	 -	 55 29	 47	 73	 110	 314	 75.12 

ปริญญาตรี -	 -	 -	 -	 6 6 -	 12	 2.87 

ปริญญาโท	 -	 -	 -	 -	 1	 4	 -	 5 1.20 

รวม 22 - 78 38 58 108 114 418 100.00 

	 ในระหว่างปีการศึกษา	 2546-2552	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	มีนักศึกษาจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	สำเร็จการศึกษา	จำนวน

ทั้งสิ้น	418	คน	ดังนี้

75.12%

20.81%

1.20%

2.87%

ปริญญาโท

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

วุฒิบัตร

ปริญญาตรี
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ผู้สำเร็จการศึกษา 

1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา 

 
ระดับการศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รวม 

ประกาศนียบัตร 46	 -	 -	 46	

อนุปริญญา	 193	 -	 -	 193	

ปริญญาตรี 2,531	 501	 57	 3,089	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 462	 -	 -	 462	

ปริญญาโท	 264	 17	 -	 281	

ปริญญาเอก	 2 -	 1	 3

รวม 3,498 518 58 4,074 

ร้อยละ 85.86 12.72 1.42 100.00 

85.86%

1.42%12.72%

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ



2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

ประกาศนียบัตร	 46	 1.13	

อนุปริญญาศิลปศาสตร์	(อ.ศศ.)	 22 0.54	

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ	(อ.บธ.)	 171	 4.20	

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	 100	 2.45	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 633 15.54	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(รป.บ.)	 364	 8.93	

นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.)	 172	 4.22	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	 501	 12.30	

แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(พท.บ.)	 57	 1.40	

บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)	 1,262	 30.98	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 462	 11.34	

ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.)	 104	 2.55	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.) 29	 0.71	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	 17	 0.42	

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.)	 112	 2.75	

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รป.ม.) 19	 0.47	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.)	 2 0.05	

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต	(พท.ด)	 1	 0.02	

รวม 4,074 100.00 


51

Chiangrai Rajabhat University 
Annual Report 2009 

1.13%

 4.74%

75.82%

11.34%

6.90%

0.07%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อนุปริญญา

ประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี







การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบE-Learning

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดการเรียนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์	 (E-Learning)	 โดยมีห้องให้บริการแก่นักศึกษา

ตั้งอยู่ที่อาคารยุพราชวิทยมงคล	ชั้น	3	จำนวน	1	ห้อง	ภายในห้อง

มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการแก่นักศึกษาอย่างครบครัน		

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ	 จำนวน	96	 ชุด	 มีรายวิชาที่จัด	

การเรียนการสอนผ่านระบบ	จำนวน	40	 รายวิชา	 เป็นรายวิชา	

พื้นฐาน	10	 รายวิชา	 และรายวิชาทั่วไป	30	 รายวิชา	มีจำนวน	

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งาน	23,438	คน		
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14.61%

85.39%

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เกียรตินิยมอันดับสอง

3. จำนวนบัณฑิตเกียรตินิยม รุ่นปีการศึกษา 2551 

 จำนวนนักศึกษา 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกียรตินิยมอันดับสอง รวม 

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	 -	 3 3

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 3 15	 18	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(รป.บ.)	 2 9	 11	

นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.)	 -	 1	 1	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	 1	 6 7	

แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(พท.บ.)	 -	 3 3

บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)	 7	 39	 46	

รวม 13 76 89 

ร้อยละ 14.61 85.39 100.00 

วุฒิการศึกษา 



การประกันคุณภาพการศึกษา

	 จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ	 พ .ศ .	 2542	 แก้ ไข เพิ่ ม เติม		

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและ

มาตรฐาน	 โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด	6	มาตรฐาน	และการประกันคุณภาพ	

การศึกษา	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ	 และมาตรฐานของสถาบัน

อุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่าง

ต่อเนื่อง	 และในปีการศึกษา	2550	มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	

รอบสอง	(พ.ศ.	2544–2548)	เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางของ	สมศ.	

ในกลุ่มที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม	 โดยมีผลการประเมิน	 4.14	คะแนน	

(ระดับดี)	จากคะแนนเต็ม	5.00	

	 ส่วนการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ

ภายในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่	สกอ.	กำหนด	 ได้ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นไปแล้ว	

ในปี	2552	และมีผลประเมิน	2.58	คะแนน	(ระดับดีมาก)	จากคะแนนเต็ม	3.00	



การจัดตั้งหน่วยงานสหกิจศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้จัดตั้งหน่วยงานสหกิจศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัย	

ทั้งนี้เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง	ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ	
และเสริมทักษะ	ประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานจริง	โดยการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการและองค์กร	

ผู้ใช้บัณฑิต	 และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 รวมทั้งเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ	 วิชาชีพ	

และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา		



การพัฒนาอาจารย์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ดำเนินการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในหลายๆ	ด้าน	 เช่น	การสนับสนุน	

การเพิ่มวุฒิการศึกษา	การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตาม	

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์	การจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพ	การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่	การฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	และการเข้าร่วมประชุม	สัมมนา	ฝึกอบรม	การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ		


การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา

	 •	ระดับปริญญาโท			 จำนวน	 14	 ทุน		

	 •	ระดับปริญญาเอก		 จำนวน	 16		 ทุน	

การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
	 •	ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์	 จำนวน	 10	 ทุน	

	 •	ระดับรองศาสตราจารย์	 จำนวน	 10	 ทุน	

	 •	ระดับศาสตราจารย์	 จำนวน	 10	 ทุน	

และมีอาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำผลงานทางวิชาการ	จำนวน	16	คน	แบ่งเป็น	

	 •	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 จำนวน	 13	 คน	

	 •	รองศาสตราจารย์	 จำนวน	 3	 คน
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บุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

• อ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล 

	 รางวัลวิทยานิพนธ์	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	และนิเทศศาสตร์ในงาน

วันนักประดิษฐ์	ประจำปี	2552	

• อ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ 

	 รางวัล	 “กำพล	 วัชรพล”	 สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชน	

ยอดเยี่ยม	ประจำปี	2551	

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2528	โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร	ตลอดจน

ครุภัณฑ์จากธนาคารโลก	ปัจจุบัน	จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับชั้นเตรียมอนุบาล	

อนุบาล	และประถมศึกษา	 โดยแบ่งออกเป็น	ชั้นบริบาลทารก	จำนวน	1	ห้องเรียน		

ชั้นอนุบาล	จำนวน	6	ห้องเรียน	ชั้นประถมศึกษา	จำนวน	12	ห้องเรียน	รวมทั้งหมด	

19	ห้องเรียน	และในปีการศึกษา	2552		มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น	707	คน	
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลายรูปแบบ	เพื่อพัฒนาศักยภาพ	

บุคลิกภาพของนักศึกษา	และสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้	คู่คุณธรรม	โดยผ่านกิจกรรมนักศึกษา	 เช่น	กิจกรรม

ทางด้านวิชาการ	กิจกรรมเสริมหลักสูตร	กิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรมกีฬา	และกิจกรรมสังคม

บำเพ็ญประโยชน์	กิจกรรมชมรมนักศึกษา	โดยในปี	2552	มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	จำนวนทั้งสิ้น	343	กิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ	 โดยในปี	2552	มีนักศึกษาได้รับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ	วิชาชีพ		

คุณธรรม	จริยธรรม	กีฬา	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต		ดังนี้			



คณะครุศาสตร์ 

	 •	รางวัลชมเชยการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก	



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 •	ลำดับที่	 19	จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	จำนวน	59	สถาบัน	 ในการเข้าร่วม

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	FOSTAT-Nestle	Quiz	Bowl	

2009	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา	กรุงเทพมหานคร	



คณะมนุษยศาสตร์ 

	 •	รางวัลชมเชยการแข่งขันพูดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ	ครั้งที่	9	ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และทุนการศึกษา	ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 •	รางวัลชมเชยการแข่งขันพูดสุนทรพจน์จีนสิรินธรประจำปี	ครั้งที่	1	ณ	สถาบันขงจื้อ	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

	 •	รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาและรางวัลชมเชยในการประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ครั้งที่	2	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

การพัฒนานักศึกษา
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	 •	รางวัลดารานำยอดเยี่ยม	และรางวัลชมเชยการแสดงละครเวที

ภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือครั้งที่	3	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 •	 รางวัลชมเชยการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับ

วิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัยประจำภาคเหนือ	ครั้งที่	4	ณ	มหาวิทยาลัย

ฟาร์อิสเทอร์น	จังหวัดเชียงใหม่

 •	 ชนะเลิศอันดับ	 2	 ในการแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ	

ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

	 •	รางวัลชมเชยในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ	 (นานาชาติ)	 ระดับ

อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	4	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	



คณะวิทยาการจัดการ 

	 •	ชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทไตรกีฬาประเภททั่วไปในการแข่งขัน

พญาลิไทมินิไตรกีฬา-มินิมาราธอน	2009	จังหวัดสุโขทัย

	 •	 เข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการการผสมเครื่องดื่ม	 “Make	a	mix	

University	Challenge	2009”	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับอุดมศึกษา	



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

	 •	เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ทอยหลุม	(TPA	Robot	Pitch	&	Toss

Competition	2009)	ณ	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	



วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ 

	 •	รองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	 “ทุ่งเศรษฐีเกมส์”	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร	

 • เข้าร่วมการแข่งขันชิงทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือทาง

วิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน	 ประจำปีการศึกษา	 2552/2553		

ณ	กองแผนงาน	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
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คณะสังคมศาสตร์ 

 •	รางวัลชนะเลิศอันดับที่	 3	 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี	52	วันที่	 20	

กุมภาพันธ์	2552	ณ	สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่	

	 •	ได้อันดับที่	18	จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	45	ทีม	ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน		

วันรพี	52	คณะนิติศาสตร์	ระดับอุดมศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			

	 •	ได้อันดับที่	15	จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	41	ทีม	ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน	

เนื่องในวันรพี	52	ณ	ศาลแรงงานกลาง	กรุงเทพมหานคร	

	 •	ได้อันดับที่	5	จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	7	ทีม	 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี	52		

ณ	ศาลจังหวัดเชียงใหม่	

	 •	ชนะเลิศอันดับที่	 1	จากการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับมหาวิทยาลัย	

แม่ฟ้าหลวงในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง	ณ	กกต.	จังหวัดเชียงราย	

	 •	รองชนะเลิศอันดับ	1	 ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา		

ในชั้นศาลอุทธรณ์	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	



สวัสดิการนักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดสวัสดิการสำหรับนักศึกษาในหลายๆ	ด้าน	 เช่น	สวัสดิการ

ด้านหอพัก	การให้บริการแนะแนวสารสนเทศและทุนการศึกษาแก่นักศึกษา	ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่

เป็นเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อให้นักศึกษาได้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	ทุนการศึกษาจากองค์กรภายนอก	

และทุนกู้ยืมฉุกเฉิน	นอกจากนี้ยังให้บริการด้านสุขภาพ	สถานที่ออกกำลังกาย	สถานที่พักผ่อน	ธนาคาร	

ตู้เอทีเอ็ม	ร้านหนังสือ	ร้านสะดวกซื้อ	โรงอาหาร	ร้านซักรีด	เป็นต้น
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การวิจัยและงานสร้างสรรค์

31.27%

8.63%

60.10%

งบประมาณ
จากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ

งบประมาณ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย

แหล่งงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละ 

ภายในมหาวิทยาลัย	    

			•งบแผ่นดิน	 11	 9,501,400	 31.27 

			•งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 110	 2,622,780	 8.63 

ภายนอกมหาวิทยาลัย	   

		•	หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ	 23 18,264,000	 60.10 

รวม 144 30,388,180 100.00 
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จำนวนโครงการวิจัย

• โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน 

ลำดับที่ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ – สกุล ผู้ทำวิจัย งบประมาณ 

1	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในคำปันปอนล้านนา	 รศ.ยุพิน	จันทร์เรือง	 350,000	

2 การปรับปรุงพันธุ์ไหมพื้นบ้านเพื่อใช้เลี้ยงในจังหวัดเชียงราย	 ผศ.ประยูร	ห่วงนิกร	 300,000	

3 การสร้างเครื่องบีบอัดฟางกึ่งอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสร้างบ้าน	

จากวัสดุอัดฟาง	

อ.วิชิต	นางแล	 789,000	

4	 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงราย		

กรณีศึกษา	:	นโยบายการให้สัญชาติไทยแก่บุคคลต่างด้าว	

ในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรระหว่างประเทศ	

อ.ดร.ปรมินทร์	อริเดช	 984,600	

5 “ขวัญ”	พลังชีวิตของคนไทย	กรณีศึกษา	:	จังหวัดเชียงราย	 ผศ.วาสนา	แสงสิทธิ์	 327,000	

6 การคงอยู่ของวัฒนธรรมชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงราย	 ผศ.ปรีดา	จันทร์แจ่มศรี	 364,000	

7	 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงราย	

เพื่อรองรับการค้าเสรี	

อ.กษิดิส	ใจผาวัง	 265,000	

8 การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม	

ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย	

อ.ดร.คมสันต์	รัตนะสิมากูล	 456,400	

9	 การศึกษาและการจัดการความรู้ด้านชีววัฒนธรรม	  

 กลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำกก-ลุ่มน้ำโขง	ส่วนที่	1	กรณีศึกษา	:		

จังหวัดเชียงราย	

ผศ.รณิดา	ปิงเมือง	 1,664,300	

10	 การพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	

จังหวัดเชียงราย	สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่	

เดินทางผ่านเส้นทาง	R3a	

ผศ.ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง	 1,344,000	

11	 การพัฒนาการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย	

โครงการย่อยการพัฒนาการค้าชายแดน	

1.	การพัฒนาการค้าชายแดน	:	ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต	

				ทางเศรษฐกิจและสาขาหลักเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย	

2.		การพัฒนาการค้าชายแดน	:	บทบาทเชิงรุกของ	

				สาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงราย	

3.		การพัฒนาการค้าชายแดน	:	กลยุทธ์และการพัฒนา	

				การตลาดของสาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงราย	

4.		การพัฒนาการค้าชายแดน	:	บทบาทของการค้าชายแดน	

				ต่อการกระจายรายได้และความยากจนในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล	



อ.ปวีณา	ลี้ตระกูล	



อ.นุสรา	นาคคำ	



อ.ชไมพร	เฟื่องฟุ้ง	



อ.ณัฐสุชน	อินทราวุธ	

1,916,600	



159,500	



238,000	



140,000	



203,000

รวมทั้งสิ้น 9,501,400 



รายงานประจำปี 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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• โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต่างๆ  

ลำดับ
ที่ 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 

1	 การสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	ปีงบประมาณ

2551	กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล	

จ.เชียงราย	เชียงใหม่	ลำปาง	และลำพูน	

อ.ศรีวรรณ	ไชยสุข	 สำนักงานปลัด	

กระทรวงทรัพยากร	

ธรรมชาติและ		

สิ่งแวดล้อม	

8,750,000	

2 รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ

การจัดการทรัพยากรน้ำโดยองค์กรชุมชนใน

พื้นที่ลุ่มน้ำกก	

อ.ธนูศักดิ์	ธนะสาร	 สำนักงาน	

คณะกรรมการวิจัย	

แห่งชาติ	

698,000	

3 โปรแกรมระบบช่วยในการประสานงาน	

ภายในองค์กร

อ.อธิคม	ศิริ	 สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย		

(โครงการ	IRPUS)	

50,000	

4	 โปรแกรมระบบติดตามและบันทึก	

การทำงานบุคลากร

อ.อธิคม	ศิริ	 สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย		

(โครงการ	IRPUS)	

50,000	

5 โครงการศึกษากายวิภาคและสรีระวิทยาเชิง

เปรียบเทียบระหว่างการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์แผนจีน	และวิทยาศาสตร์การแพทย์	

อ.อัญจรีย์	อินจันทร์	 สำนักงาน	

คณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา	

50,000	

6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย	

การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ชนเผ่าใน

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน	

วิทยาลัยการแพทย์	

พื้นบ้านและการแพทย์	

ทางเลือก

สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	

1,100,000	

7	 โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	

ภาคเหนือ	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก	

สำนักงานกองทุน	

สนับสนุนการวิจัย	

150,000	

8 การศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	

และความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน	

บ้านห้วยแม่ซ้าย	ต.แม่ยาว	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

ผศ.รณิดา	ปิงเมือง	 สำนักงาน	

คณะกรรมการ	

วิจัยแห่งชาติ	

990,000	

9	 การจัดเวทีนำเสนอเผยแพร่และตรวจสอบ

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ	

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน	

บ้านแม่คาวหลวง	จ.เชียงราย	

ผศ.รณิดา	ปิงเมือง						 โครงการพัฒนา	

องค์ความรู้และศึกษา

นโยบายการจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพใน

ประเทศไทย	

20,000	

10	 การศึกษาการใช้ประโยชน์ของชุมชนใน

พื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มของชุมชน	

บ้านป่าสักหลวง	หมู่ที่	1	บ้านห้วยน้ำราก	

หมู่ที่	4	และ	5	ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า	

และบ้านแม่ลัว	ต.ท่าข้าวเปลือก	จ.เชียงราย	

ผศ.รณิดา	ปิงเมือง	 สมาคมอนุรักษ์นก	

และธรรมชาติ	

แห่งประเทศไทย

76,000	
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ลำดับ
ที่ 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 

11	 การบริหารจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น	

อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย	

ผศ.ดร.ชูกลิ่น	อุนวิจิตร	 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	

1,200,000	

12	 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.วิรุณสิริ	ใจมา	 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	

1,740,000	

13	 ประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสน

กับการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อรักษาไว้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

อ.ดร.คมสัน	รัตนะสิมากูล สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	

386,590	

14	 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.ประภาพรรณ		

ไชยานนท์

สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	

553,410	

15	 วรรณกรรมพิธีกรรมของชาวไทลื้อใน	

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา	

ผศ.นฤมล	เรืองรังษี	 สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	

100,000	

16	 ศึกษาแนวทางเพื่อการประกาศเขตอนุรักษ์	

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด

เชียงราย	เวียงหนองหล่ม	อ.แม่จัน	

จ.เชียงราย	

ผศ.นฤมล	เรืองรังษี	 สำนักงานนโยบาย

และแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	

400,000	

17	 การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสถานประกอบการ

ที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำสาธารณะ	

ในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.สุทธิพร		

ธเนศสกุลวัฒนา	

สำนักงานยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด

เชียงราย	

600,000	

18	 โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจฐานความรู้

ชุมชนสับปะรดและผักปลอดสารพิษ		

บ้านป่าซางวิวัฒน์	ต.นางแล	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

ผศ.มาลี	หมวกกุล		

และทีมงาน	

สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	

300,000	

19	 โครงการเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น		

Know	Ledge-Based	OTOP	:	KBO	

ผศ.มาลี	หมวกกุล		

และทีมงาน	

พัฒนาชุมชน	

จังหวัดเชียงราย	

200,000	

20	 โครงการสร้างสุขภาวะด้านการบริโภค	

ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

ผศ.มาลี	หมวกกุล		

และทีมงาน	

สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	(สสส.)	

100,000	

21	 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ	

การผลิตและกลไกสนับสนุนเพื่อพัฒนา

คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์สาหร่ายไก		

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไคร้	ต.เวียง	

อ.เชียงของ	จ.เชียงราย	

ผศ.วาสนา	แก้วโพธิ์	

นางสาวเพ็ญศรี	ม้าแก้ว	

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	

(เครือข่ายบริหารการวิจัย	

ภาคเหนือตอนบน)	

200,000	





• ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร 

ผล ง านน ำ เ สนอดี เ ด่ น ส า ข า

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี	

(วิศวกรรมศาสตร์)	

• ผศ.ประยูร ห่วงนิกร

นักวิจัยดี เด่น	 ประจำปี	 2552	

ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	

• บุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย 

รายงานประจำปี 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ลำดับ
ที่ 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 

22 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้าน	

ล้านนา	:	ข้าวควบ	

ผศ.วาสนา	แก้วโพธิ์	 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	

(เครือข่ายบริหารการวิจัย

ภาคเหนือตอนบน)

150,000	

23 การประเมินโครงการเสริมสร้างพัฒนา

ระบบปกป้องคุ้มครองเด็กในจังหวัด

เชียงราย	

อ.จุไรรัตน์	วรรณศิริ		

และทีมงาน	

องค์การแพลน	

อินเตอร์เนชั่นแนลอิงค์	

สำนักงานพื้นที่	

ภาคเหนือ	

400,000	

รวม 18,264,000 

• โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ โดยจัดสรรในรูปของกองทุน

สนับสนุนการวิจัย รวมทั้งสิ้น 110 โครงการ งบประมาณรวม 2,622,780 บาท

	 1.	งานวิจัยในชั้นเรียน		

			 			 -	 จำนวน	94	โครงการ	งบประมาณรวม	1,862,580	บาท	

	 2.	งานวิจัยระดับโปรแกรมวิชา	

			 		 -	 จำนวน	7	โครงการ	งบประมาณรวม	451,000	บาท	

	 3.	งานวิจัยระดับคณะ		

				 	 -	 จำนวน	7	โครงการ	งบประมาณ	200,000	บาท	

	 4.	งานวิจัยระดับหน่วยงาน	

				 	 -	 จำนวน	2	โครงการ	งบประมาณ	109,200	บาท
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สัดส่วนโครงการวิจัยเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์

จำนวนโครงการวิจัย จำนวนอาจารย์ สัดส่วนโครงการวิจัย : อาจารย์ 

144	 335 1	:	2

การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คณะ จำนวนเรื่อง 

1.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 1	เรื่อง	

2.	คณะมนุษยศาสตร์	 7	เรื่อง	

3.	คณะวิทยาการจัดการ	 5	เรื่อง	

4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 8	เรื่อง	

5.	คณะสังคมศาสตร์	 13	เรื่อง	

6.	วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 3	เรื่อง	

7.	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	 1	เรื่อง	

รวม 38 เรื่อง 



คณะ จำนวนเรื่อง 

1.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 1	เรื่อง	

2.	คณะมนุษยศาสตร์	 20	เรื่อง	

3.	คณะวิทยาการจัดการ	 23	เรื่อง	

4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 2	เรื่อง	

5.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 8	เรื่อง	

6.	คณะสังคมศาสตร์	 5	เรื่อง	

7.	วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 3	เรื่อง	

รวม 62 เรื่อง 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในหลากหลาย

รูปแบบ	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงประโยชน์อันพึงได้จากการศึกษาและนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพชีวิต	 เช่น	การจัดกิจกรรมอบรม	ประชุมสัมมนา	 ให้ความรู้แก่ประชาชน	การจัดเวที

เสวนาทางวิชาการแก่ผู้นำชุมชน	 ประชาชน	 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 การเป็น	

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ	 วิทยากรบรรยาย	อบรมแก่หน่วยงานภายนอก	การเป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์แก่บุคคลภายนอก	เป็นต้น	โดยสรุปจำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการดังนี้

การบริการวิชาการแก่สังคม



การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสังคมชุมชนและประเทศชาติ
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หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ จำนวนกิจกรรมในการให้บริการ 

1.	คณะครุศาสตร์	 19	กิจกรรม	

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 4		กิจกรรม	

3.	คณะมนุษยศาสตร์	 48	กิจกรรม	

4.	คณะวิทยาการจัดการ	 24	กิจกรรม	

5.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 8		กิจกรรม	

6.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 33	กิจกรรม	

7.	คณะสังคมศาสตร์	 13	กิจกรรม	

8.	วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 10	กิจกรรม		

9.	สำนักงานอธิการบดี	 27	กิจกรรม	

10.	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	 12	กิจกรรม	

11.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 19	กิจกรรม	

12.	สำนักบริการวิชาการแก่สังคม	 25	กิจกรรม	

13.	ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น	 18	กิจกรรม	

14.	ศูนย์การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ	 9		กิจกรรม	

15.	ศูนย์สิ่งทอล้านนา	 2		กิจกรรม	

16.	ศูนย์ข้อมูลภูมิภาคและท้องถิ่น	 	2		กิจกรรม	

17.	สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	

	 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

32	กิจกรรม		

18.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 27	กิจกรรม	

19.	ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 18	กิจกรรม	

20.	ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 9			กิจกรรม	

รวม 359 กิจกรรม 
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หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ จำนวนอาจารย์ที่ให้บริการ จำนวนหน่วยงานที่รับบริการ 

1.	คณะครุศาสตร์	 16	คน	 53	หน่วยงาน	

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 23	คน	 24	หน่วยงาน	

3.	คณะมนุษยศาสตร์	 13	คน	 47	หน่วยงาน	

4.	คณะวิทยาการจัดการ	 17	คน	 24	หน่วยงาน	

5.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 5	คน	 6	หน่วยงาน	

6.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 3	คน	 29	หน่วยงาน	

7.	คณะสังคมศาสตร์	 9	คน	 12	หน่วยงาน	

8.	วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 1	คน	 1	หน่วยงาน	

9.	สำนักงานอธิการบดี	 3	คน	 8	หน่วยงาน	

10.	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	 1	คน	 8	หน่วยงาน	

11.	สำนักบริการวิชาการแก่สังคม	 1	คน	 13	หน่วยงาน	

12.	ศูนย์การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ	 1	คน	 1	หน่วยงาน	

13.	ศูนย์สิ่งทอล้านนา	 1	คน	 1	หน่วยงาน	

14.	ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 1	คน	 2	หน่วยงาน	

15.	ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร	น้ำ		

	 และผลิตภัณฑ์	

7	คน	 6	หน่วยงาน	

16.	ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 5	คน	 7	หน่วยงาน	

17.	สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	

		 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	

1	คน	 1	หน่วยงาน	

18.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 1	คน	 18	หน่วยงาน	

รวม 109 คน 261 หน่วยงาน 


การเป็นที่ปรึกษากรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายนอก
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินงานด้าน	

การทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	 เน้น	

การส่งเสริมให้นักศึกษา	 เยาวชนและประชาชน	ได้ตระหนักถึง

คุณค่าและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และของชาติ		

โดยในปี	2552	ได้จัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 เช่น	 การจัด

นิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา	

เยาวชน	 และประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชม	ณ	หอนิทรรศการ

หมุนเวียนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	การจัดประชุมสัมมนา

ทางด้านวัฒนธรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการระดม	

ความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 การร่วม	

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย	 เช่น	พิธีถวายเครื่องสักการะล้านนาเนื่องใน	

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การแสดงแสง	 สี	 เสียง	 ทางด้านวัฒนธรรม	พิธีสรงน้ำพระ		

พิธีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่า	ผู้แก่	อาจารย์อาวุโส	พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	และแสดงความจงรักภักดี	ความสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

และการให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม	

แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	โดยสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ดังนี้



สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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ชื่อหน่วยงาน จำนวนครั้งในการให้บริการ 

1.	คณะครุศาสตร์	 7	กิจกรรม	 

2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 3	กิจกรรม	 

3.	คณะมนุษยศาสตร์	 16	กิจกรรม	 

4.	คณะวิทยาการจัดการ	 18	กิจกรรม	 

5.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 12	กิจกรรม	 

6.	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 10	กิจกรรม	 

7.	คณะสังคมศาสตร์	 14	กิจกรรม	 

8.	วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 3	กิจกรรม	 

9.	สำนักงานอธิการบดี	 10	กิจกรรม	 

10.	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	 29	กิจกรรม	 

11.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		 6	กิจกรรม	 

12.	ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น	 10	กิจกรรม	 

13.	ศูนย์การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ	 10	กิจกรรม	 

14.	ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร	น้ำ	และผลิตภัณฑ์	 2	กิจกรรม	 

15.	ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 2	กิจกรรม	 

16.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 2	กิจกรรม	 

17.	ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 2	กิจกรรม	 

รวม 156 กิจกรรม 
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กิจรรมเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด/ระยะเวลา 

1.	นิทรรศการโคมล้านนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		

				ปี	2551	

หอประชุมสุพรรณิการ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		

17-19	สิงหาคม	2551	

2.	พิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา	เนื่องในวันคล้าย	

				วันพระราชสมภพ	ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา	

บรมราชชนนี	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย		

21	ตุลาคม	2551	

3.	การแสดงแสง	สี	เสียง	ในงานประเพณีลอยกระทง	

				และงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง	

สวนสาธารณะฉลองสิริราชสมบัติครบ	50	ปี	จ.เชียงราย

11	พฤศจิกายน	2551	

4.		นิทรรศการวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงในงานประเพณี	

				ลอยกระทง	และงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง	

สวนสาธารณะฉลองสิริราชสมบัติครบ	50	ปี	จ.เชียงราย

11-13	พฤศจิกายน	2551	

5.		การสาธิตข่วงผญาล้านนาและชนเผ่าในงานประเพณี	

				ลอยกระทงและงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง	

สวนสาธารณะฉลองสิริราชสมบัติครบ	50	ปี	จ.เชียงราย

11-13	พฤศจิกายน	2551	

6.		ขบวนงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครเชียงราย	 สวนสาธารณะฉลองสิริราชสมบัติครบ	50	ปี	จ.เชียงราย

13	พฤศจิกายน	2551	

7.		การแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดประชุมกรรมการชายแดน	

				ท้องถิ่น	ไทย-พม่า	ครั้งที่	58	

ห้องมณีไตรรงค์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		

14	พฤศจิกายน	2551	

8.		กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการราชภัฏ	

			วัฒนธรรม	และการบรรยายเรื่อง	VQA	

ห้องมณีไตรรงค์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25	พฤศจิกายน	2551	

9.		การแสดงศิลปวัฒนธรรมในวโรกาสวันคล้าย	

				วันเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวามหาราช	

สนามกีฬากลาง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4	ธันวาคม	2551	

10.		การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย	

						ราชภัฏสงขลา	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

หอประชุมสุพรรณิการ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		

12	ธันวาคม	2551	

11.		กิจกรรมปฏิบัติการ	Art	Workshop	โครงการแลกเปลี่ยน	

						ศิลปะนานาชาติ	และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	The	International			

						And	GMS	Art	Exchange	Festival	2009	

หอประชุมกาสะลองคำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

1-6	กุมภาพันธ์	2552	

12.		การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	Art	Talk	โครงการแลกเปลี่ยน	

						ศิลปะนานาชาติ	และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	The	International						

						And	GMS	Art	Exchange	Festival	2009	

หอประชุมกาสะลองคำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		

3-4	กุมภาพันธ์	2552	

13.		นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติและอนุภูมิภาค	

						ลุ่มน้ำโขง	The	International	and	GMS	Art	Exchange		

						Festival	2009	

หอนิทรรศการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		

6	กุมภาพันธ์	–	3	มีนาคม	2552	

14.		กิจกรรมปฏิบัติการ	Art	Workshop	โครงการแลกเปลี่ยน				

						ศิลปะนานาชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	The	International			

						And	GMS	Art	Exchange	Festival	2009		

						ณ	เมืองหลวงพระบาง	

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว		

7-10	กุมภาพันธ์	2552	
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ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด/ระยะเวลา 

15.		การสัมมนาปฏิบัติการ	Art	Talk		โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ	

						นานาชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	The	International	And		

						GMS	Art	Exchange	Festival	2009	ณ	เมืองหลวงพระบาง	

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	

7-10	กุมภาพันธ์	2552	

16.		นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

The	International	And	GMS	Art	Exchange	Festival	2009

					ณ	เมืองหลวงพระบาง	

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	

7-10	กุมภาพันธ์	2552	

17.		กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการราชภัฏวัฒนธรรม	

		ในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง		

The	International	And	GMS	Art	Exchange	Festival	2009

						ณ	เมืองหลวงพระบาง	

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	

9	กุมภาพันธ์	2552	

18.		อบรมเชิงปฏิบัติการ	“สืบสานศิลปะงานตัดกระดาษล้านนา”	 หอประชุมสุพรรณิการ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

21-22	มีนาคม	2552	

19.		นิทรรศการปอยลูกแก้วราชภัฏเชียงราย	 หอประชุมกาสะลองคำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

2-5	เมษายน	2552	

20.		ขบวนแห่ปอยลูกแก้วราชภัฏเชียงราย	 หอประชุมกาสะลองคำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		

4	เมษายน	2552	

21.		พิธีบรรพชาสามเณรในงานปอยลูกแก้วราชภัฏเชียงราย	 วัดพระแก้ว	อ.เมือง	จ.เชียงราย			

5	เมษายน	2552	

22.		พิธีรดน้ำดำหัวและสรงน้ำพระในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง	

						ราชภัฏเชียงราย	

หอประชุมกาสะลองคำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

10	เมษายน	2552	

23.		ขบวนพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง	 ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา	

บรมราชชนนี	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย		

18	กรกฎาคม	2552	

24.		อบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ	:	มารยาทไทยแก่นักศึกษา		

						มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

อาคารยุพราชวิทยมงคล	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

28	กรกฎาคม	2552
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การจัดอบรมประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.	อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรม	 พนักงานครูเทศบาล	ผู้ดูแลเด็ก		

เทศบาลตำบลแม่สาย	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	

2.		อบรมเรื่อง	“การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อ	

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยสำหรับการศึกษาปฐมวัย

				และการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย”	

ครูระดับปฐมวัย	สังกัดเทศบาลนครเชียงราย	

จ.เชียงราย	

3.		อบรมเรื่อง	“การจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและ	

				การเขียนรายงานการใช้สื่อการเรียนการสอน”	

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา	จ.ลำปาง	

4.		อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การวิจัยเพื่อปฏิบัติการในชั้นเรียน	

				และแนวทางการเขียนรายงานทางวิชาการ”	

ครูและบุคลากรทางการศึกษา		

โรงเรียนบ้านสบสา	19	จ.พะเยา	

5.		อบรมเรื่อง	“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

				ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”	

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย	เขต	2	

6.		อบรมเรื่อง	“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

				ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”	

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย	เขต	4	

7.		อบรมเรื่อง	“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

				ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”	

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง	เขต	2	

8.		อบรมเรื่อง	“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

				ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”	

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย	เขต	3	

9.		อบรมเรื่อง	“การพัฒนาการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อ	

				ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการ”	

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลำปาง	

จ.ลำปาง	

10.		อบรมเรื่อง	“การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีปัญหา	

						ในการเรียนรู้”	

คณะครูและบุคลากรสังกัดเทศบาล	

นครเชียงราย	จ.เชียงราย	

11.		อบรมเรื่อง	“การรู้จักและการดูแลเด็กพิเศษ”	 คณะครูและบุคลากรโรงเรียน	

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์	จ.เชียงราย	

12.		อบรมเรื่อง	“หลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	รุ่นที่	002”	 นักศึกษาสถาบัน	กศน.	ภาคเหนือ	

13.		สัมมนาเรื่อง	“การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน		

						(Standard-Based	Assessment)	ตามแนวแกนกลางการศึกษา	

						ขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2551	:	แนวปฏิบัติในชั้นเรียน”	

ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย	เขต	1-4	

14.		พัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย	 ครู	ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องกับการ	

จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย	

15.		อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“ครูปฐมวัยกับการใช้นิทานสร้างเสริม	

						การอ่าน”	

บุคลากรทางการศึกษาสังกัด	อปท.		

ใน	จ.เชียงราย	และ	จ.พะเยา

การส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้จัดตั้งสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นเมื่อวันที่	 19	กันยายน	2549	 เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	

ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	และสร้างความสัมพันธ์	 ความเข้มแข็งให้กับเยาวชน	ชุมชน	สังคม	และ	

สิ่งแวดล้อม	โดยในปี	2552	ได้ดำเนินกิจกรรม	ดังนี้	

	 1.	 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และออกค่ายอาสา

พัฒนาพื้นที่โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	32	ประจำปี	2552		

จำนวน	7	โรงเรียน	

	 2.	 จัดแข่งขันกีฬาและนันทนาการโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวน

ชายแดนที่	32	ประจำปี	2552	ครั้งที่	3		

	 3.	 อบรมครูโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	32	

	 4.	 อบรมเพิ่มศักยภาพหลักสูตรแกนกลางให้กับครูโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการ

ตำรวจตระเวนชายแดนที่	32	

	 5.	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่	32	

	 6.	 ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่	32
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กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

	 ปี	 พ.ศ.	 2542	 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏและ

สถาบันราชภัฏทุกแห่ง	 ได้ขอพระราชทาน	 เข้าร่วมสนอง	

พระราชดำริ	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตตั้งแต่วันที่	 3	มีนาคม	

2543	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงได้ดำเนินการจัดตั้ง

วนอุทยานพฤกษศาสตร์ขึ้น	 เมื่อวันที่	 29	กุมภาพันธ์	 2543	

และดำเนินการจัดทำแผนแม่บทสนองโครงการตามแนว	

พระราชดำริฯ	 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ถูกต้อง	และ

เพื่อช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างจิตสำนึก

ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญ	

ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ซึ่งมีผลต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศไทย	 รวมทั้งนำพรรณพืชเข้าสู่การพัฒนา	

ท้องถิ่นรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน	โดยในปี	พ.ศ.	2552	ได้ดำเนินกิจกรรม

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ	

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ดังนี้	

	 1.	จัดนิทรรศการหมุนเวียนในพิพิธภัณฑ์ชีวิต	 ณ	 สวนสมเด็จ	

พระศรีนครินทร์เชียงราย	

 2.	จัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องผักพื้นบ้านและพันธุ์ไม้หายาก	

	 3.	จัดกิจกรรมค่ายศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ	ให้กับนักเรียน	

นักศึกษาในจังหวัดเชียงราย	

	 4.	จัดกิจกรรมค่ายสื่อความหมายทางธรรมชาติ	 ให้กับนักเรียน		

นักศึกษา	ในจังหวัดเชียงราย	

	 5.	 ร่วมจัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ	ประจำปี	ครั้งที่	4	โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	 ทรัพยากรไทย	 :	 ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย	

วันที่	19-25	ตุลาคม	2552	ณ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี



รายงานประจำปี 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

74

กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	เริ่มดำเนินการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	

เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในการนำพาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด		

ที่สำคัญยิ่งคือการได้ทำงานภายใต้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี		

เป็นองค์ประธาน	ซึ่งทรงมีความห่วงใยต่อเยาวชน	ประชาชนชาวไทยต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด	 โดยทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ

วัยรุ่น	ทูบีนัมเบอร์วัน	 เมื่อวันที่	 25	กุมภาพันธ์	2548	และได้เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผล	

การดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 เมื่อวันที่	 1	ธันวาคม	2551	 โดยปัจจุบันมีสมาชิกชมรม	

รวมทั้งสิ้น	118,318	คน	และมีกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา	ดังนี้	
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	 1.	กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	ประจำปี	2551

	 2.	กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันสัญจรตามสถานศึกษาต่างๆ	ในจังหวัดเชียงราย	

	 3.	จัดอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน	 “เพื่อนช่วยเพื่อน”	 ให้กับเยาวชนในจังหวัด

เชียงราย	และจังหวัดใกล้เคียง					

	 4.	 จัดอบรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	ให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงราย	และจังหวัดใกล้เคียง		 

	 5.	จัดอบรมศิลปะการแสดงต่อต้านยาเสพติด	ให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด

ใกล้เคียง		

	 6.	ร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน	 จังหวัดเชียงราย	 โดยสำนักงาน	

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	กระทรวงสาธารณสุข		

	 7.	ร่วมกิจกรรม	To	Be	Number	One	Camp	 โดยสำนักงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	

กระทรวงสาธารณสุข		

	 8.	 เป็นวิทยากรให้กับโครงการ	อบรมแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน	 ให้กับเยาวชนใน

จังหวัดเชียงราย		

	 9.	จัดกิจกรรมเข้าใจลูกเข้าใจปัญหา	 ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนและ	

ผู้ปกครองของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก	และเยาวชนจังหวัดเชียงราย	

	 10.	จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม	รักแท้แม่ของเรา	เนื่องในวันแม่แห่งชาติ		

	 11.	จัดกิจกรรม	To	Be	Number	One	For	Health	ขับเคลื่อนชีวิตเพื่อสุขภาพ		

	 12.	จัดการประกวดการแสดงต่อต้านยาเสพติด		

	 13.	จัดการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	ประเภทชุมชนตำบลบ้านดู่	19	หมู่บ้าน	ต่อต้านยาเสพติด		

	 14.	จัดประกวด	To	Be	Number	One	Dancing	Contest	 ต่อต้านยาเสพติด	 ชิงถ้วยประทาน	

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	

	 15.	จัดประกวด	To	Be	Number	One	ลูกทุ่งสู่ความเป็นหนึ่งต่อต้านยาเสพติด	ชิงถ้วยประทาน	

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	

	 16.	จัดแสดงละครเวทีเรื่อง	“นางสิบสอง	เวอร์ชั่น	2008”	ต่อต้านยาเสพติด		

	 17.	จัดกิจกรรม	“ทูบีนัมเบอร์วัน	อาหารกลางวันเพื่อน้อง”	ณ	โรงเรียนบ้านดอยแสนใจ	ตชด.อนุสรณ์	

ตำบลแม่สลองใน	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	

	 18.	รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	

ทูบีนัมเบอร์วัน	 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	ซึ่งเป็นโครงการ	

ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกของสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของ

สถาบันครอบครัว	 และการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่าง	

ใกล้ชิด	และมุ่งเน้นการจัดทำโครงการ	หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่าง

ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ	 ให้กับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ	 เพื่อเป็น

สวัสดิการ	 สร้างขวัญและกำลังใจ	 เพื่อแบ่งเบาและลดภาระการดูแล	

บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว	และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ	และ

เอกชน	 ที่เป็นแหล่งความรู้หรือสถานประกอบการต่างๆ	 สนับสนุนให้มี

โครงการต่างๆ	สำหรับครอบครัวอย่างเหมาะสม	มีมาตรฐาน	สอดคล้องและ

ต่อเนื่องกัน	อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันครอบครัว	และลดปัญหาสังคม	


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
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	 1.	การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	

ต.ม่วงคำ	อ.พาน	จ.เชียงราย	

 •ขนมกล้วย	 •ข้าวต้มใบตองอ้อย	

 •ขนมเกลือ	 •ข้าวหนุกงา	

 •ข้าวหลาม		 •ข้าวแรมฟืน	

 •น้ำพริกหนุ่ม		 •	แกงแคมังสวิรัติ	

	 2.	การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านหัวรินคำ	ต.จอมสวรรค์	อ.แม่จัน	จ.เชียงราย	

 •ผักกาดดอง	 •น้ำพริกน้ำผัก	

 •ถั่วเน่าแอบ	 •แกงขนุน	

 •แกงขี้เหล็ก	 •น้ำพริกอ่อง	

 •ผักกาดจอ	 •น้ำพริกตาแดง	

 •ขนมจ๊อก	 •ข้าวแต๋นน้ำแตงโม	

 •ข้าวต้มมัด	

	 3.	การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	

ต.นางแล	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

 •ขนมจีนน้ำเงี้ยววุ้นสับปะรด	 •ไข่ยัดไส้วุ้นสับปะรด	

 •เมี่ยงขนมจีนซาวน้ำ	 •ทับทิมกรอบแกนสับปะรด	

 •น้ำสับปะรดพร้อมดื่ม	 •ปลาพันสับปะรด	

 •น้ำพริกสับปะรด	 •แกงหน่อสับปะรด	

 •ส้มตำสับปะรด	 •ขนมจ๊อก

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวใน

ด้านการสร้างอาชีพ	 การส่งเสริมแม่บ้านเกษตรกรในการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการปลอดภัย	

จากสารพิษ	 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอในการเลี้ยงดูบุตร	 ตลอดจนสนับสนุนหญิงมีครรภ์และ	

หญิงให้นมบุตร	 ได้ทำการเกษตรในครัวเรือนสำหรับการบริโภคและสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน	 โดยได้ดำเนิน

กิจกรรมในพื้นที่บ้านวังชมพู	ตำบลม่วงคำ	อำเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	 ในปี	พ.ศ.	2551	และได้ขยายผล	

การดำเนินงานขึ้นอีก	2	แห่ง	คือ	บ้านหัวรินคำ	ตำบลจอมสวรรค์	อำเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย	และกลุ่ม	

แม่บ้านเกษตรกร	ตำบลนางแล	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งมีตำรับอาหารพื้นบ้านที่ได้รับการพัฒนา	ดังนี้
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การบริหารจัดการ

การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินงานเพื่อควบคุมดูแลกิจการ

ของมหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ใน	มาตรา	18	และ	19	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ		

พ.ศ.	2547	 โดยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ที่	 3	ของเดือน	 เพื่อเสนอนโยบาย	แนวทาง	

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	 จำนวน	10	ครั้ง	 และจากการประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ		

และอนุมัติเรื่องต่างๆ	ดังนี้	

	 1.	 กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย		จำนวน	3	ครั้ง	

	 2.	 อนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	

	 3.	 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้		

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	

	 4.	 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	จำนวน	8	โครงการ	

	 5.	 ตรวจสอบรายงานการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ประจำปีงบประมาณ	

2552

	 6.	 กำกับมาตรฐานการศึกษา	การประกันคุณภาพการศึกษา	การเปิดสอน	และการติดตามประเมินผล

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	

	 7.	 กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา	การวิจัย	การให้บริการ

วิชาการแก่สังคม	การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู	 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	 การอนุรักษ์	

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	

	 8.	 อนุมัติให้ปริญญา	อนุปริญญา	และประกาศนียบัตรบัณฑิต	จำนวน	7	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	3,815	คน	

	 9.	 ขอประทานทูลถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย		

แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร

	 10.	อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์	จำนวน	3	ราย	

	 11.	เห็นชอบ	 (ร่าง)	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา	

ครุยวิทยฐานะ	เข็มวิทยฐานะ	และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		

	 12.	แต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ	

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่	

ของสภามหาวิทยาลัย	จำนวน	21	คำสั่งแต่งตั้ง	

	 13.	ออกกฎ	ระเบียบ	ประกาศ	และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	จำนวน	13	ฉบับ	

	 14.	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาทั้งหลักสูตรปรับปรุง	 31	หลักสูตร	 และหลักสูตรใหม่		

21	หลักสูตร	

	 15.	พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มอบหมาย	จำนวน	4	เรื่อง
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การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับ	

โดยในแต่ละปีจะจัดโครงการสำหรับพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา	

การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	 ศึกษาดูงาน	 รวมถึงการจัดสวัสดิการและ	

การเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้บริหาร	 เช่น	การตรวจสุขภาพประจำปี	การจัดสวัสดิการสงเคราะห์		

และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	



การพัฒนาบุคลากร

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ในหลายๆ	ด้าน	 เช่น		

การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา	การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	การเข้าร่วมประชุม	

สัมมนา	ฝึกอบรม	การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงการจัดสวัสดิการ	และการส่งเสริม	

สุขภาพให้กับบุคลากร	



การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณและกระบวนการดำเนินการ

ทางจรรยาบรรณแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น	พร้อมออกประกาศและจัดทำเป็นคู่มือ

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์เผยแพร่แก่คณาจารย์ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ	 โดยมีมาตรการ	

และบทลงโทษ	สำหรับคณาจารย์ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	และกำหนดแนวทางในการให้รางวัล	

กับผู้ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน	
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การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

	 การดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	มีการเชิญบุคคลภายนอกที่มี

ความรู้	ความสามารถ	และมีประสบการณ์จากภาคประชาชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย	

เช่น	 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการ	

สภาวิชาการ	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะ	คณะกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน	เป็นต้น	


การพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนการวิจัย

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการเรียน					

การสอนและการบริหารจัดการ	จำนวน	5	ฐานข้อมูล	ประกอบด้วย	ฐานข้อมูลนักศึกษา	ฐานข้อมูล

หลักสูตร	 ฐานข้อมูลบุคลากร	 ฐานข้อมูลงานการเงิน	 และฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต		

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบฐานข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสำนักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา	พร้อมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง	และเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์ของ

มหาวิทยาลัย	www.cru.in.th	ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง


การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจออกเผยแพร่		

สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ	ในหลายรูปแบบ	ดังนี้		

	 1.	 เวปไซด์ของมหาวิทยาลัย	http://www.cru.in.th	

	 2.	 สถานีวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัดเชียงราย	9	สถานีหลัก	และสถานีวิทยุที่ผลิตรายการ

และดำเนินรายการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ออกอากาศทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	06.00	น.–24.00	น.	

ทางคลื่น	FM	104.25	MHz			

	 3.	 การผลิตสปอร์ตโทรทัศน์		

	 4.	 เอกสารแผ่นพับ	หนังสือ	วารสารก้านบัวโพสต์รายเดือนและรายวัน		

	 5.	 ป้ายประชาสัมพันธ์		

	 6.	 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	จำนวน	17	ฉบับ	และหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง	จำนวน	4	ฉบับ		

	 7.	 การจัดประชุม	จัดแสดงนิทรรศการผลงาน		และการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	
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การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานทั้งในเรื่อง

ของค่าไฟฟ้า	และค่าน้ำมัน	 โดยได้มอบหมายให้กองอาคารสถานที่เป็นผู้รวบรวมและรายงานผล

การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันผ่านทางเวปไชต์	www.e-report.energy.go.th	ของส่วนอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานหมุนเวียน	สำนักนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรการ

ประหยัดพลังงาน	และการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานให้หน่วยงานต่างๆ	ได้รับทราบและ

ถือปฏิบัติ	 โดยในปี	พ.ศ.	2552	มีผลคะแนนการประหยัดพลังงานในภาพรวม	คิดเป็น	4.785	

คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5.000	



การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้เสนองานรักษามาตรฐานและระยะเวลาการให้บริการ	

ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	จำนวน	6	งาน	ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

การดำเนินงานให้ดีมากขึ้น	ประกอบด้วย	

	 •	 การให้บริการทุนกู้ยืมแก่นักศึกษา	ของกองพัฒนานักศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	

	 •	 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา	ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	

	 •	 การขอรับทุนวิจัย	ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	

	 •	 การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร	ของกองบริหารงานบุคคล	สำนักงาน

อธิการบดี	

	 •	 การบริการเบิกจ่ายด้านการเงิน	และ/หรือสวัสดิการข้าราชการและบุคลากร	ของ	

กองคลัง	สำนักงานอธิการบดี	

	 •	 การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่	ของศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
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การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารสถานที่

เพื่อรองรับกับจำนวนนักศึกษาที่มีมากขึ้น	และเพื่อให้สถานที่มีความสะอาด	สวยงาม	มีบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้	ดังนี้	

 1. รายการก่อสร้าง

  	อาคารหอประชุมและอเนกประสงค์	

  	อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์	(คณะมนุษยศาสตร์)	

  	อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์	(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	

  	ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์	

  	อาคารมิตรภาพไทย-จีน	

  	อาคารเก็บเครื่องดนตรี	

  	อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา	

  	อาคารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	

  	อาคารโรงเพาะชำเพื่ออนุบาลต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

  	โรงเรือนแบบโถงสำหรับติดตั้งเครื่องมือชนิดหนัก	

  	ห้องน้ำอาคารโปรแกรมศิลปะ	คณะมนุษยศาสตร์	

  	กำแพงรั้วมหาวิทยาลัย	

  	ที่จอดรถยนต์ประจำวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	

  	ที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย	

 2. รายการปรับปรุงอาคารสถานที่

  	ต่อเติมอาคารปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนจีน	

  	ปรับพื้นที่และเทพื้นคอนกรีตลานกิจกรรมวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	

  	ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

  	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมสิ่งแวดล้อม	

  	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการห้องอาหารบัวตอง	

  	ปรับปรุงโครงสร้างบันไดเวียน	อาคารยุพราชวิทยมงคล	

  	ปรับปรุงห้องโถงแบบโล่งบริเวณอาคารเซรามิกส์	

  	ติดตั้งรั้วตาข่ายหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	โรงแรมราชภัฏอินน์	

  ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์อาหาร	

  	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	

  	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารนิติศาสตร์	

  	ปรับปรุงห้องซักล้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย	

  	ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ	

  	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารนิติศาสตร์	

  	ปรับปรุงทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์กับอาคารศูนย์ปฏิบัติงานพืช

  	ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์	

  	ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมกาสะลองคำ
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หน่วยงานและองค์กร ความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ 

1.  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  

    และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 20 มีนาคม 2552 

2.  บริษัทภูแลโป่งพระบาท จำกัด การเป็นห้องปฏิบัติการทางวิชาการ ภายใต้โครงการ 

ผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 

20 พฤศจิกายน 2551 

3.  สถาบันมาตรวิทยา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามาตรวิทยา 23 มิถุนายน 2552 

4.  โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เชียงราย การเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 15 มิถุนายน 2552 

5.  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 20 มิถุนายน 2552 

6.  สมาคมสันนิบาตเทศบาล 

    แห่งประเทศไทย 

การถ่ายทอดและอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 ตุลาคม 2551 

7.  เทศบาลตำบลปาย จ.แม่ฮ่องสอน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายกับเทศบาลตำบลปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

19 กันยายน 2550 

8.  สำนักงานสาธารณสุข 

    จังหวัดเชียงราย 

การพัฒนาและสนับสนุนให้มีระบบบริการแพทย์ 

แผนไทยในสถานีอนามัยและโรงพยาบาล 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

9.  โรงพยาบาลพญาเม็งราย สำนักงาน    

    สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรและจัดให้

มีการบริการด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล 

พญาเม็งราย 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

10.  สถานีอนามัยตำบลบ้านดู่   

      จ.เชียงราย 

การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรและจัดให้มี

การเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

11.  สถานีอนามัยตำบลสันตาลเหลือง  

      จ.เชียงราย 

การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรและจัดให้มี

การเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

12.  สถานีอนามัยตำบลนางแล  

      จ.เชียงราย 

การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรและจัดให้มี

การเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

13.  สถานีอนามัยตำบลท่าสุด   

      จ.เชียงราย 

การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรและจัดให้มี

การเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

14.  สถานีอนามัยตำบลแม่กรณ์  

      จ.เชียงราย 

การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรและจัดให้มี

การเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ
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15.  สถานีอนามัยบ้านหัวฝาย    

      จ.เชียงราย 

การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรและจัดให้มี

การเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

16.  สำนักงานสาธารณสุข 

      จังหวัดพะเยา 

การพัฒนาและสนับสนุนให้มีระบบบริการแพทย์ 

แผนไทยในสถานีอนามัยและโรงพยาบาล 

24 กุมภาพันธ์ 2550 

17.  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย   

      และการแพทย์ทางเลือก   

      กระทรวงสาธารณสุข 

การผลิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การวิจัย  

การพัฒนาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

13 ธันวาคม 2550 

18.  วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ  

      จ.พะเยา 

การขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 

จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 

14 มีนาคม 2543 

19.  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ การขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 

จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 

15 มีนาคม 2543 

20.  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  

      จ.เชียงราย 

การขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 

จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

24 กุมภาพันธ์ 2544 

21.  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  

      จ.เชียงราย 

การขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 

จัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 

22 พฤศจิกายน 2544 

22.  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ.พะเยา การขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 

จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 

23 กรกฎาคม 2545 

23.  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย การขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ 

จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 

8 มีนาคม 2547 

24.  โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 16 พฤษภาคม 2548

25.  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

      จ.เชียงราย 

ความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับโรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม 

20 พฤศจิกายน 2548 

26.  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  

      จ.เชียงราย 

การขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายกับโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

5 มิถุนายน 2551 

27. โรงเรียนพณิชยการนครพิงค์  

     จ.เชียงใหม่ 

การขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายกับโรงเรียนพาณิชยการนครพิงค์ 

19 ธันวาคม 2552 

28.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การให้บริการ SET CORNER 14 พฤศจิกายน 2548-

ปัจจุบัน 

29.  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  

      (TCDC) 

การให้บริการ mini TCDC 29 มกราคม 2552-

ปัจจุบัน 

30.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ตามพระราชดำริ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อ DLTV ใน

การเรียนการสอน 

20 มิถุนายน 2552 
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31.  องค์กรไอ อาร์ ซี ประเทศไทย 

      โครงการซิลด์ และสำนักงาน 

      สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

การอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน 1 กรกฎาคม 2552 

32.  โรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่ 

      การศึกษาเชียงราย พะเยา  

      เชียงใหม่ จำนวน 50 โรงเรียน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานวิชาการ 29 กันยายน 2551-  

ปี พ.ศ. 2552 

33.  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา   

      จังหวัดเชียงราย 

การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน 

16 พฤศจิกายน 2551- 

ปี พ.ศ. 2552

34.สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือทุกประเภท ตลอดปีการศึกษา 

35.  สำนักงานโครงการสมเด็จ 

      พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

      สยามบรมราชกุมารี สำนัก  

      พระราชวัง สวนจิตรลดา (สสท.) 

งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตลอดปีการศึกษา 

36.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

 ที่ 32 ค่ายพญางำเมือง จ.พะเยา 

ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับ

ครูโรงเรียน ตชด. ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  

ตลอดปีการศึกษา 

37.  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 

      เชียงราย 

การประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ตลอดปีการศึกษา 

38.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      เชียงราย 

การประสานงานในเรื่องการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

39.  กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การจัดทำหลักสูตรการอบรมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

ตลอดปีการศึกษา 

40.  องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต 

      พื้นที่ จ.เชียงราย 

ทดสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณภาพงานวิศวกรรม

โยธาและให้คำปรึกษาโครงการก่อสร้างขององค์การ

บริหารส่วนตำบล 

ตลอดปีการศึกษา 

41.  กรมทางหลวงชนบท การทดสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณภาพงาน

วิศวกรรมโยธาและให้คำปรึกษาโครงการก่อสร้างของ

กรมทางหลวงชนบท 

ตลอดปีการศึกษา 

42.  องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล   

อิงค ์สำนักงานพื้นที่ภาคเหนือ 

การประเมินโครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบงาน

ปกป้องคุ้มครองเด็กในจังหวัดเชียงราย 

พฤษภาคม–กันยายน 

2552 

43.  โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 

      ตำบลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

การศึกษาหลักสูตรผ้าพื้นเมืองอุตรดิตถ์ (ทัศนศิลป์) 9 กรกฎาคม 2551 

44.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

      และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

การพัฒนาสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนไทย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 

15 มีนาคม 2550 
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45.  สำนักงานปลัดกระทรวง  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 

ลำปาง และลำพูน 

10 กรกฎาคม 2551 

46.  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือ 

      ตอนบน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและกลไก

สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

สาหร่ายไก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไคร้ ต.เวียง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

15 กันยายน 2551 

47.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 

     แห่งชาติ 

การศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ซ้าย

ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 

23 กันยายน 2551 

48.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 

      แห่งชาติ 

การศึกษาและการจัดการความรู้ด้านชีววัฒนธรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 1 :  

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย 

13 พฤศจิกายน 2551 

49.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัย 

      แห่งชาติ 

การสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตส้มโอ กันยายน 2550 

50.  พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2551 

51.  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์   

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

บันทึกการแสดงเจตจำนงโครงการฝึกอบรมและให้ 

คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

ตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

18 ธันวาคม 2551 

52.  เทศบาลนครเชียงราย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดการน้ำเสีย

อย่างยั่งยืน 

2 กุมภาพันธ์ 2552 

53.  โรงเรียนพณิชยการเชียงราย ความร่วมมือทางการศึกษา 24 พฤศจิกายน 2549 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ 

เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม  

โดยได้มีการลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 42 หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานและองค์กร ประเทศ วันที่ลงนามความร่วมมือ 

1.  COLLEGE OF CATERING, COMMERCE   

    AND TOURISM 

ประเทศฮังการี พ.ศ. 2545 

2.  CONSORTIUM OF 6 UNIVERSITIES IN  

    KANSAI, JAPAN 

ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2545 

3.  THE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES   

    AND HUMANITIES, VNU 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 29 เมษายน 2546 

4.  MINDANAO STATE UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2546 

5.  UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA ประเทศออสเตรเลีย 1 พฤษภาคม 2546

6.  LUANGPRABANG TEACHER TRAINING  

    COLLEGE 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

23 กรกฎาคม 2546 

7.  YUXI  NORMAL UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 19 กรกฎาคม 2547

8.  UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA ประเทศออสเตรเลีย 9 สิงหาคม 2547 

9.  AICHI UNIVERSITY OF EDUCATION ประเทศญี่ปุ่น 25 พฤศจิกายน 2547

10.  XISHUANBANNA EDUCATION COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2547 

11.  YUNNAN NATIONALITIES UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 10 มิถุนายน 2548

12.  QUANGBINH TEACHERS TRAINING  

      COLLEGE 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 11 กรกฎาคม 2548 

13.  SIMAO VOCATIONAL EDUCATION  

      CENTER 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 14 สิงหาคม 2548 

14.  YUXI  NORMAL UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2549 

15.  SIMAO TEACHERS COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 15 พฤษภาคม 2549 

16.  GUANGXI UNIVERSITY FOR  

      NATIONALITIES 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 16 มิถุนายน 2549 
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17.  มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน มณฑลยูนนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 17 กรกฎาคม 2549 

18.  HONGHE UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 28 กรกฎาคม 2549 

19.  LUANG NAMTHA TEACHER TRAINING  

      COLLEGE   

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

14 พฤศจิกายน 2549 

20.  SIL INTERNATIONAL, MAINLAND  

      SOUTHEAST ASIA GROUP 

ประเทศไทย 14 พฤศจิกายน 2549 

21.  SIMAO TEACHERS COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 13 มกราคม 2550 

22.  YUNNAN PROVINCIAL TOURISM  

      SCHOOL, YUNNAN P.R. CHINA 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 มีนาคม 2550 

23.  SCHOOL OF INTERNATIONAL  

      RELATION,  YUNNAN UNIVERSITY 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 มีนาคม 2550 

24.  KUNMING UNIVERSITY, KUNMING,  

      YUNNAN, P.R.CHINA 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 มีนาคม 2550 

25.  SIMAO VOCATIONAL EDUCATION  

      CENTER 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 พฤษภาคม 2550

26.  SOUTHWEST UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 14 มิถุนายน 2550 

27.  CHONGQING NORMAL UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 16 มิถุนายน 2550 

28.  YANGTZE NORMAL UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 18 มิถุนายน 2550

29.  HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 16 กรกฎาคม  2550 

30.  ROYAL UNIVERSITY OF PHNOM PENH ประเทศกัมพูชา 3 ตุลาคม 2550 

31.  LUANGPRABANG TEACHER  TRAINING  

      COLLEGE 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

21 มกราคม 2551 

32.  SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 26 มกราคม 2551 

33.  DALI UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 เมษายน 2551 

34.  YUNAN UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 เมษายน 2551 

35.  YUXI  NORMAL UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 24 มิถุนายน 2551

36.  TANGSHAN TEACHER COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 17 พฤศจิกายน 2551 

37.  HUNTINGTON UNIVERSITY ประเทศแคนาดา 17 เมษายน 2551 

38.  โรงพยาบาลแพทย์ไท แคว้นสิบสองปันนา  

      มณฑลยูนนาน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มีนาคม 2552 

39.  โรงพยาบาลแขวงหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

17 มีนาคม 2552 
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หน่วยงานและองค์กร ประเทศ วันที่ลงนามความร่วมมือ 

40.  โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

17 มีนาคม 2552 

41.  กลุ่มหมอพื้นบ้านเชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 17 มีนาคม 2552 

42.  GUANGXI CITY COLLEGE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 พฤษภาคม 2552
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ที่ ชื่อทุน จำนวนนักศึกษาที่รับทุน 
(คน) 

จำนวนเงินทุน 

1 ทุน ดร.นิวัตน์-อภิญญา แจ้งอริยวงศ์ 50 10,000 บาท/คน/ปี 

2 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า 4 10,000 บาท/คน/ปี 

3 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า 7 22,000 บาท/คน/ปี 

4 ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 8 9,000 บาท/คน/ปี 

5 ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 20,000 บาท/คน/ปี 

6 ทุนเฉลิมราชกุมารี 12 20,000 บาท/คน/ปี 

7 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 4 20,000 บาท/คน/ปี 

8 ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 12,000 บาท/คน/ปี 

9 ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ 2 10,000 บาท/คน/ปี 

10 ทุนการกุศลสมเด็จย่า (ด้านสาธารณสุข) 6 45,400 บาท/คน/ปี 

11 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 6,000 บาท/คน/ปี 

12 ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 4 12,000 บาท/คน/ปี 

13 ทุนมูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ 10 5,000 บาท/คน/ปี 

14 ทุนมูลนิธิพุทธวงศ์ วิวัฒน์  4 5,000 บาท/คน/ปี 

15 ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 40,000 บาท/คน/ปี 

16 ทุนมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา 3 4,000 บาท/คน/ปี 

17 ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ   1 30,000 บาท/คน/ปี 

18 ทุนมูลนิธิซอนต้า 1 20,000 บาท/คน/ปี 

19 ทุนมูลนิธิกรุงไทยการไฟฟ้า (สังกัดโครงการหลวง) 7 5,000 บาท/คน/ปี 

20 ทุนมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร 2 3,500 บาท/คน/ปี 

21 ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 4 25,000 บาท/คน/ปี 

22 ทุนพระราชานุเคราะห์ 24 35,000 บาท/คน/ปี 

23 ทุนมูลนิธิ ริ ชัด หวา 1 10,000 บาท/คน/ปี 

24 ทุนคุณมงคลชัย ดวงแสงทอง 10 10,000 บาท/คน/ปี 

25 ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 50 10,000 บาท/คน/ปี 

26 ทุนบริษัทศรีอยุธยาประกันภัย 1 20,000 บาท/คน/ปี 

27 ทุนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 2 9,000 บาท/คน/ปี 

28 ทุนมูลนิธินางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย 1 6,000 บาท/คน/ปี 

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
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หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

1.  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานเรื่องผ้าทอล้านนา ณ ศูนย์สิ่งทอล้านนา 

2.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเรื่องเทคนิคและวิธีการทอผ้า ณ ศูนย์สิ่งทอล้านนา 

3.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์ 

4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ศึกษาดูงานเรื่องการส่องกล้องส่องจักรวาล ณ หอดูดาว

5.  คณะผู้แทนหน่วยงานจาก College of Commerce,  

    Catering and Tourism ประเทศฮังการี 

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

6.  ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง เยี่ยมชมศูนย์สิ่งทอล้านนา และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก 

7.  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8.  บริษัทโกลบอล คอมเพลกซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมโครงการเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนชาวนา   

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

10.  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

และภาระงานวิชาการ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

11.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

12.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน  

การบริหารสื่อการสอน ห้องสมุด ณ คณะครุศาสตร์  

และศึกษาดูงานการบริหารผ่านสื่อการสอนระบบ IT  

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.  คณะทำงานโครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย    

      ราชภัฏธนบุรี 

ศึกษาดูงานการจัดทำวารสารวิชาการของ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

14.  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงราย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

15.  โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

16.  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงานหอดูดาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
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17.  นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์

18.  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเชียงราย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

19.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  
      จ.เชียงราย

ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

20.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏลำปาง 

ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21.  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ กองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพ 

22.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการในส่วนของงานอาคาร
สถานที่ 

23.  ศูนย์มะเร็ง ลำปาง กรมการแพทย์ จ.ลำปาง ศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน 
และแพทย์ชนเผ่า ณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ 
การแพทย์ทางเลือก 

24.  คณะนักศึกษาจาก Edgewood College  
      ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ศึกษาดูงานวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ 
ทางเลือกพร้อมดูงานคลินิกที่ให้บริการในหมู่บ้านชาวเขา 

25.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      พิบูลสงคราม 

ศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

26.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและห้องสมุด 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

27.  มหาวิทยาลัยอะโอโมริ จูโอกักดุลิน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์ 

28.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพญาเม็งราย  
      จ.เชียงราย 

ศึกษาดูงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

29.  โรงเรียนจักคำคณาทร จ.ลำพูน ศึกษาดูงานการผลิตแคบหมูปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

30.  สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานระบบงานทะเบียนและประมวลผล ณ สำนัก 
ส่งเสริมวิชาการฯ และการบริหารจัดการในบัณฑิตวิทยาลัย 

31.  โรงเรียนวัดศรีดอก อ.สูงเม่น จ.แพร่ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

32.  สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การเรียน 
การสอน และทำกิจกรรมร่วมกัน ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

33.  โรงเรียนแม่ยาววิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงานหอดูดาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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34.  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ฝ่ายห้องสมุดและ   

      เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ศึกษาดูงานด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

35.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

      ราชภัฏสุรินทร์ 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภารกิจของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

36.  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์ 

37.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จ.เชียงราย ศึกษาดูงานการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

38.  โรงเรียนเทศบาล 1 อ.พาน จ.เชียงราย ศึกษาดูงานกิจกรรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ  

ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

39.  โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชีวิตสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  

และศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม 

40.  สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  

41.  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย ศึกษาดูงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

42.  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงานการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

43.  โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

44.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศึกษาดูงานการพัฒนาผลงานของอาจารย์คณะครุศาสตร์

ด้านการทำวิจัย 

45.  วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ 

      ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์  

และคณะมนุษยศาสตร์ 
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46.  โรงเรียนผดุงปัญญา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และคณะมนุษยศาสตร์ 

47.  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

48.  กรมยุทธศาสตร์ทหารบก เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตร์ 

49.  บุคลากรจากวิทยาลัยเชียงราย การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

50.  บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

51. บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี  

52.  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จ.ลำพูน ศึกษาดูงานสาขาวิชาโลจิสติกส์ ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

53.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      ราชนครินทร์ 

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 
การสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

54.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ศึกษาดูงานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

55.  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ศึกษาดูงานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

56. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
 เชียงใหม่ และนักวิชาการจาก University of Auckland และ
 Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์
 และ Peking University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและปรึกษาหารือ 
ความร่วมมือเกี่ยวกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

57.  คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-พม่า (TBC) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของวิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

58.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  นำคณะผู้สูงอายุตำบลท่าตอน เข้าศึกษาดูงานด้านการใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
   เขตพื้นที่เชียงราย 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยว เข้าศึกษาดูงานด้าน
สมุนไพรไทย และการให้บริการด้านสุขภาพ 

60.  สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

นำผู้ประสานงานโครงการและทีมงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และเมืองเชียงรุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย 

61.  นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
      วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 
ตลอดจนการจัดการโปรแกรมทัวร์สุขภาพ 
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62.  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

63.  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำบุคลากรเครือข่ายสถานีประกอบการวิทยาลัยฯ และ
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิปัญญา 
ในพื้นที่ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น 
การจัดทำหลักสูตรที่ใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
เป็นฐานการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน

64. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษารายวิชาอัตลักษณ์ล้านนาสปา ศึกษาดูงานพร้อม
รับฟังการบรรยายด้านการแพทย์แผนไทย และสปาล้านนา 

65.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่ คณาจารย์จากวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอนวิชาการแพทย์พื้นบ้าน  
การแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาไทย 

66.  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
      ราชภัฏเชียงใหม่ 

ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย 

67.  คณะหมอพื้นบ้านไทย พม่า จีน ลาว สื่อสารมวลชน  
      และประชาชนทั่วไป 

ศึกษาดูงานนิทรรศการ “ของดีด้านการแพทย์และสมุนไพร
พื้นบ้าน” 

68.  คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อ.แม่จัน  
      จ.เชียงราย 

ศึกษาดูงานด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ 
การแพทย์พื้นบ้านหรือแผนไทย 

69.  สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
      วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แพทย์แผนไทย 

70.  สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร นำกลุ่มอาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่บางซื่อศึกษา
ดูงานด้านสมุนไพรครบวงจร 

71.  มหาวิทยาลัย Kyoto Pharmaceutical University  
      ประเทศญี่ปุ่น 

ศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ชนเผ่า 

72.  โปรแกรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายด้านความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับการนวดและสปา 

73.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย ศึกษาดูงานการผลิตและการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆ  

74.  สำนักงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทาง       
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 

75.  นักศึกษาจาก NATIONAL TAICHUNG UNIVERSITY    
      OFFICE OF RESEARCH DEVELOPMENT 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แพทย์แผนไทย 

76.  DONGFANG FOREIGN LANGUAGES COLLEGE ศึกษาดูงานระบบการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทย 
CRU-Thai Test 

77.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏสงขลา 

ศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์การสอนภาษาไทย
สำหรับชาวต่างชาติ 

78.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์การสอนภาษาไทย
สำหรับชาวต่างชาติ 
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79.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์การสอนภาษาไทย
สำหรับชาวต่างชาติ 

80.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์การสอนภาษาไทย
สำหรับชาวต่างชาติ 

81.  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา การให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

82.  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร การให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

83.  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

84.  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ความพร้อมในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ของ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

85.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
      จ.เชียงใหม่ 

ความพร้อมในการให้บริการแหล่งเรียนรู้  

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

86.  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      เชียงใหม่ 

เยี่ยมชมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

87.  บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด การทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา 

88.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายเบญจพล (1991) การทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา 

89.  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ระบบการทำงานและการทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา

90. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
      (วว.) 

ระบบการบริหารงาน กระบวนการทดสอบวัสดุงาน
วิศวกรรมโยธา 

91.  องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
      เชียงใหม่ พะเยา และน่าน 

การทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา 

92.  บุคลากรผลิตภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง  
      จ.พิษณุโลก 

ศึกษาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมสิ่งทอล้านนา  
ชมการทอผ้าในรูปแบบต่างๆ และศึกษาการออกแบบ 
ตัดเสื้อสูทจากผ้าทอที่ทันสมัยและเป็นสากล 

93.  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 อ.เมือง จ.อุดรธานี ศึกษาเรียนรู้การออกแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

94.  คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-พม่า ศึกษาเรียนรู้ด้านผ้าทอล้านนา 

95.  คณะครูนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย ศึกษาเรียนรู้ด้านผ้าทอล้านนา 

96.  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย ศึกษาเรียนรู้ด้านผ้าทอล้านนา 

97.  คณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาดูงานศูนย์สิ่งทอล้านนา 

98.  คณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

99.  ผู้เข้าอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้าง 
      มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (โครงการต้นกล้าอาชีพ)  
      จ.เชียงราย 

ศึกษาดูงานศูนย์สิ่งทอล้านนา 



รายงานประจำปี 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

100

หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

100. โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จ.เชียงราย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ชีวิต 

101.  โรงเรียนอมาตกุล จ.เชียงราย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ชีวิต 

102.  คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-พม่า การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ชีวิต 

103.  โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ชีวิต 

104.  โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ชีวิต 

105.  สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เยี่ยมชมและติดตามการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ ทดสอบ

ศูนย์บริการตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์ 

106.  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กลุ่มกำกับดูแล 

       มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เยี่ยมชมและตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ศูนย์บริการตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์ 

107.  ครูและนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

108.  คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย 

       ราชภัฏอุดรธานี 

ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

109. ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

110.  ครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

       โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา 

ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

111.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลูกรัก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

112.  คณะอาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ด้านการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช 

113.  คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

       จ.มหาสารคาม 

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียน 

การสอน และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ 

114.  คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

    กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาดูงานการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 





 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานโครงการพิเศษขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและ

ให้บริการวิชาการเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่ดี มีการทำงานเชิงรุก รวมทั้งมีการบูรณาการงานวิจัย

และการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน 

ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา[ศบว.]
CENTRE OF CIVIL ENGINEERING SERVICE (CE) 

 เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา แหล่งพัฒนาวิชาชีพของ

คณาจารย์ผู้สอนในสายวิศวกรรมโยธา แหล่งนัดพบแรงงานระหว่างเจ้าของกิจการ 

รับเหมาก่อสร้างและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และแหล่งบริการวิชาการด้าน 

วิศวกรรมโยธาแก่ชุมชนท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ขอรับการประเมิน ISO/IEC 17025 ระบบความสามารถห้องปฏิบัติการและ 

ความสามารถของการให้บริการด้านคุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้นกลม

ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพระบบงาน

 1. ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 7 มอก. 

 2. อยู่ระหว่างขอรับการประเมิน ISO/IEC 17025 ระบบความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการและความสามารถของการให้บริการด้านคุณสมบัติทางกลของ 

เหล็กเส้นกลม 

ผลงานด้านการให้บริการงานโยธา

 1. ดูแลการทดสอบงานโยธาในการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2  

 2. บริการตรวจสอบวัสดุงานโยธาให้กับเทศบาล อบต. อบจ. หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป 

 3. ดูแลการทดสอบงานโยธาในการก่อสร้างเส้นทาง R3a ถนนไทย-ลาว-จีน

 4. ดูแลการทดสอบงานโยธาในการก่อสร้างสนามบินหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 5. ดูแลการทดสอบงานโยธาโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 6. ดูแลการทดสอบงานโยธาให้กับโรงงานกะเทาะเปลือกเมล็ดมะคาเดเมีย ณ พระตำหนักดอยตุง  

  ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย 

 7. งานก่อสร้างของกรมชลประทานพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ 

 8. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองวงแหวนตะวันตก และตะวันออก จังหวัดเชียงราย

ผลงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 1. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

 3. สถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บางปู) 

 4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 5. ห้องปฏิบัติการและวิจัยกรมชลประทาน 



	 “ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาให้บริการชุมชนด้านงานวิศวกรรมโยธาระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม	

(ISO/IEC	17025)	สู่ชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	(GMS)”	

รายงานประจำปี 2552 
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ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารน้ำและผลิตภัณฑ์[ศมค.]

SERVICE CENTER FOR FOOD, WATER AND PRODUCT QUALITY 

CONTROL (CQC) 

 บริการทดสอบด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม สนับสนุน 

งานบริการวิชาการแก่สังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ชุมชน และดำเนิน 

งานวิจั ยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่ วมกับผู้ ประกอบการ โดยได้ รับการรับรอง 

ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพระบบงาน

 1. ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบข่ายการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง  

(pH-meter) ช่วงการทดสอบ 4.0-10.0 ในตัวอย่างน้ำและน้ำเสีย  

 2. ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอบข่ายน้ำบริโภค (มอก.257-2549)

ผลงานด้านการให้บริการงานตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารน้ำและผลิตภัณฑ์

	 บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน อปท. อบต. อบจ. และประชาชนทั่วไป เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ

เคมี สิ่งแวดล้อม และจุลชีววิทยา ประกอบด้วย  

  1. วิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำทิ้ง น้ำเสีย 

  2. วิเคราะห์คุณภาพอาหารพร้อมบริโภค ขนม และเครื่องดื่ม 

  3. วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์  

ยาฆ่าแมลง สารพิษตกค้าง 

  4. วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ 

งานฝีมือ ฯลฯ 

  5. วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนทำการเพาะปลูก ธาตุอาหาร 

ในตัวอย่างพืช และสารพิษตกค้าง 

ผลงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 1. เครือข่ายห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้โครงการขยาย 

เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ (ระยะที่ 2) 

 2. เครือข่ายด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) กับสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ศูนย์สิ่งทอล้านนา[สท.]
LANNA TAI TEXTILES CENTER (LTC) 
 บริการข้อมูลด้านสิ่ งทอล้านนา รวบรวมและจัดแสดงผลิตภัณฑ์สิ่ งทอ 
ล้านนาที่มีคุณภาพ ดำเนินการวิจัยและพัฒนา อนุรักษ์ สีย้อมธรรมชาติและแม่ลาย 
สิ่งทอล้านนา จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้า รวมถึงผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอล้านนา  
ผลงานเด่น

 1. การจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติใน
ผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ผ้าทอ เล่ม 1 เชียงใหม่ - จอมทอง - ดอยเต่า - ฮอด - แม่แจ่ม ลิขสิทธิ์เลขที่ 106992 
 2. การจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติใน
ผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ผ้าทอ เล่ม 2 ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, น่าน และราชบุรี-คูบัว-ดอนแร่ ลิขสิทธ์ิเลขที่ 106993 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น[ศวพท.]
LOCAL PRODUCT DEVELOPMENT AND RESEARCH CENTER (LPDR) 

 วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บริการข้อมูลข่าวสารและฝึกอบรมให้ความรู้

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งล้านนา

ผลงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

 1. การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 
 2. การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวรินคำ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
 3. การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 

ผลงานด้านการวิจัย

 1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาขันโตกเพื่อสุขภาพสู่ครัวโลก  
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแคบหมูในจังหวัด 
เชียงราย และจังหวัดล้านนา 

ผลงานด้านการให้บริการ

 1. อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา รู้จักการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย  
 3. สร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบความปลอดภัยด้านอาหาร 

ผลงานด้านการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน

 1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 3. การจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติในผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผ้าทอ เล่ม 3 อุตรดิตถ์ - ลับแล - ตรอน, แพร่ - ลอง และสีย้อมธรรมชาติ 
ลิขสิทธิ์เลขที่ 106994 
 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติในผ้าทอ 
พื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมคู่มือ ลิขสิทธิ์เลขที่ 106995 
 5. นิทรรศการผ้าตระกูลไต 
 6. นิทรรศการวัฒนธรรมการแต่งกายกลุ่มชนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 7. อบรมให้ความรู้ด้านการทอผ้า ออกแบบลวดลายการทอผ้า  
 8. ศูนย์ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอล้านนา 
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ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร[สพอ.]
VALUE ADDED PROMOTION AND FOOD PRODUCT DEVELOPMENT 

CENTER (VPF) 

 ศึกษาค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิต
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อาหารในท้องถิ่น อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ 
ผู้ผลิตอาหารในท้องถิ่น และดำเนินการผลิต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

ที่พัฒนาขึ้นให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารท้องถิ่น

ผลงานผลิตภัณฑ์จากการวิจัย

	 1.	ผลิตภัณฑ์อาหารล้านนาสู่วิถีใหม่

	   ขนมจีนน้ำเงี้ยวกึ่งสำเร็จรูป    น้ำยำผักสดกึ่งสำเร็จรูป 

   สแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพร    น้ำพริกถั่วเน่าผงกึ่งสำเร็จรูป 

   พริกแกงพื้นเมืองล้านนาสำเร็จรูป   ถั่วเน่ากรอบพร้อมบริโภค 

 2.	ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าว	

	   ข้าวงากรอบ   ข้าวถั่วกรอบ 

   ข้าวเกรียบกุ้งไร้ไขมัน    ข้าวเกรียบกุ้งไมโครเวฟ 

	 3.	ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไก	

	 	  สาหร่ายไกแผ่นกรอบปรุงรส  บิสกิตสาหร่ายไก 

	 4.	ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	

	 	  ชาเขียวจากสมุนไพรรางแดง    ชาสีทับทิมจากสมุนไพรรางแดง 

ผลงานสร้างสรรค์

   จดอนุสิทธิบัตรเรื่องบิสกิตสาหร่ายไก ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

เลขที่อนุสิทธิบัตร 4299 

   จดอนุสิทธิบัตรเรื่องสาหร่ายไกแผ่นกรอบปรุงรส ของกรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เลขที่อนุสิทธิบัตร 4300 

   อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 3 เรื่อง กับกรม 

ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ขนมจีนน้ำเงี้ยวกึ่งสำเร็จรูป สแน็คถั่วเน่ารสสมุนไพร 

และข้าวเกรียบกุ้งไร้ไขมัน 

ผลงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

	 	  อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป 

   อบรมวิชาชีพด้านอาหารหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ว่างงาน    

ผลงานการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

   จัดแสดงผลงานและนิทรรศการของศูนย์ทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย 

   จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของศูนย์ทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย 



ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ[ศลภ.]
BIODIVERSITY CENTER (BDC) 

 ดำเนินการสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาวิจัยด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สู่สังคม จัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

	  รวบรวมพันธุกรรมพืช 

  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  บริการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม 

  และภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการสู่การเรียนการสอน 

ผลงานการสื่อสารสู่ชุมชน

	  พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 

  การสื่อสารความรู้สู่ชุมชน 

  การผลิตสื่อสู่ชุมชน 

  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  การจัดประชุมวิชาการ 

ผลงานการวิจัยและพัฒนา

  ความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชน 

  การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

  การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

  ชีววิทยาชาติพันธุ์ (Ethnobiology) ในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

  การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน 

  มีส่วนร่วม 

 “รวบรวมองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ

สื่อสารสู่สังคม อันนำไปสู่ความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

รายงานประจำปี 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

106



 ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช[ศพพ.]
PLANT TISSUE CULTURE CENTER (PTC) 

 พัฒนางานวิจัยและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
ของประชาชน สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่น ตลอดจนเป็น 
หน่วยงานที่สนองโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผลงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  

	 1. การศึกษาสูตรอาหารที่ เหมาะสมต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มที่ได้จาก 

การเพาะเมล็ดของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอพซิสลูกผสม 

 2. การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เพชรหึงระยะ

ยืดยาวต้นและออกรากในสภาพปลอดเชื้อ 

 3. การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อกล้วยไม้แคทลียาลูกผสมในระยะยืดยาวต้น

และออกรากในสภาพปลอดเชื้อ 

ศูนย์เซรามิกส์[ซรม.]

CERAMICS CENTER (CRC) 

 สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเครื่องปั้นดินเผาให้แก่นักศึกษา 
แหล่งข้อมูลทางด้านเครื่องปั้นดินเผาเชิงวิชาการ ผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ผลงานเด่น

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกส์	

 	  ชุดกาแฟ  กล้องยาสูบ 

   แก้วน้ำ  ของประดับตกแต่ง 

   ของที่ระลึก 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานด้านเซรามิกส์แก่นักศึกษา	

 4. การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อกล้วยไม้ฟาแลนนอพซิสลูกผสมในระยะยืดยาวต้นและออกรากในสภาพปลอดเชื้อ 

 5. การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนต้นของเยอบีราโดยวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช 

ผลงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

	 1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้กับครูและนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา 

 2. จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

 3. สนับสนุนตัวอย่างพันธุ์ไม้สำหรับทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

 4. การผลิตกล้าไม้เชิงพาณิชย์ (MOU กล้าสัก)  

 5. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ผลงานโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 1. พัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 

 2. เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 8 

 3. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 
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สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น[ส.ต.พ.] 

The Coordination Office of Royal Projects : Educational Quality 

Enhancement at the Border Police Schools and Local Development. 

(CORP : EQLD) 

 ดำเนินงานโครงการส่ ง เสริมคุณภาพการศึกษาในโรง เรี ยนตำรวจ 
ตระเวนชายแดน และการพัฒนาท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน พัฒนาทักษะทางวิชาการ กีฬาและนันทนาการ อบรมให้ความรู้
แก่ครู เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ชุมชน สังคม  

และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม[ศศม.]
CRU SERICULTURE CENTER [CSC] 

 วิจั ยและให้บริการวิ ชาการด้ านการพัฒนา ปรับปรุ งพันธุ์ ไหมพื้ นบ้ าน 
เพื่อเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงราย พัฒนากระบวนการผลิตไหมพื้นบ้านเพื่อ 

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย

ผลงานด้านการวิจัย

  ราชภัฏเชียงราย 1 พันธุ์ไหมปรับปรุงพื้นบ้านเพื่อเกษตรกรรายย่อย 

  ในจังหวัดเชียงราย 

  การพัฒนากระบวนการผลิตไหมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

  ในจังหวัดเชียงราย 

ผลงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

  ผลิตไข่ไหมให้กับเกษตรกร 

  แจกพันธุ์ไหมทั้งไหมแรกฟักและไหมวัยอ่อนให้กับเกษตรกร 

  จัดการเรียนรู้ด้านหม่อนไหมให้แก่เกษตรกร 

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน

  จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเลี้ยงไหมให้แก่นักศึกษา 

ผลงานเด่น

  กิจกรรมการเตรียมการและรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  กิจกรรมการอบรมครูประจำปีของครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 

  กิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพของครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 

  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 

  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางกีฬาและนันทนาการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 

  กิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 

  กิจกรรมการขยายโรงเรียนเครือข่าย 

  กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือทุกประเภท 

  เป็นวิทยากรประสานงาน ให้ความรู้ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว[ศพท.]
CRU TOURISM RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER [CTRD] 

 ศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเชียงราย 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้ง 

ดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

ผลงานเด่น

	 ผลงานวิจัย 
  1. รวมผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

  2. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  3. การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3A 

  4. ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงราย 

  5. รูปแบบการจัดงานจุลกฐินวัดพระธาตุผาเงา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงราย 

  6. การประเมินผลการจัดงานเทศกาลชิมชาดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่ 14 

  7. ศักยภาพและความต้องการของ อปท. ในการวางแผนและจัดการท่องเที่ยว 

	 ผลงานพัฒนา 

  1. โครงการประกวดสารคดีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดเชียงราย 

  2. โครงการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางจักรยานในจังหวัดเชียงราย 

  3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและที่พักโฮมสเตย์มาตรฐานไทย 

	 ผลงานบริการ 

  1. ข้อมูลการวิจัยชุดเชียงรายรำลึกของ สกว. 

  2. การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ 

  3. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ 

  4. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 



ศูนย์ข้อมูลภูมิภาคและท้องถิ่น[ศภท.]
LOCAL AND REGIONAL INFORMATION CENTER [LRIC] 

	 แหล่งรวบรวมและบริการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
พื้นที่ชายแดน กลุ่มชาติพันธุ์ และความหลากหลายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งใน 

รูปแบบของหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ CD DVD และ Internet

ผลงานเด่น

  การดำเนินงานวิจัยรวบรวมข้อมูล เอกสาร งานวิชาการด้านชาติพันธุ์  

  การดำเนินงานวิจัยรวบรวมข้อมูล เอกสาร งานวิชาการด้านชายแดน 

  การดำเนินงานวิจัยรวบรวมข้อมูล เอกสาร งานวิชาการด้านเศรษฐกิจ 

   สังคม และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 

  การประสานงานองค์กรและเครือข่ายการทำงานร่วมทั้งในและต่างประเทศ 

   เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย 

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน[คดป.]
MUSICAL FOR PEOPLE PROJECT [MSP] 

 พัฒนา และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ให้มีสุนทรียะ 
ทางดนตรี และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการด้านดนตรีแก่ประชาชนเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก

ผลงานเด่น

  การร้องเพลงประสานเสียงพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และสุนทราภรณ์

  การประกวด CRU Music Contest

  การประกวด CRU Dancing Contest

  การจัดแสดงดนตรีเพื่อบริการหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี 2552 
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ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
CRU SERVICE CENTER 

 ศูนย์ บริ หารจั ดการ โครงการจั ดหารายได้ จ ากการบริหารสินทรัพย์ 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำรายได้จากการดำเนินงานมาพัฒนามหาวิทยาลัย

การให้บริการ

โรงแรมราชภัฏอินน์(RajabhatINN)

  บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา การใช้อาคารสถานที่ 

  ห้องอาหารบัวตอง 

  บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  รับจัดงานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงขันโตก งานเลี้ยงโต๊ะจีน 

ศูนย์อาหารราชภัฏ(FoodCenter)

  บริการอาหารสำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

  บริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

น้ำดื่มราชภัฏ(RajabhatDrinkingWater)

  ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ชร . -ฉผด. 10/2536 ประเภทฉลากอาหาร 

และได้รับสถานที่ผลิตอาหารที่ อย.57-2-01236-2-0001 ประเภทน้ำบริโภค อัตรา

กำลังการผลิต 9,000 ลิตรต่อวัน 

สถานีบริการน้ำมัน(Pumplodge)

  บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย 

สนามฝึกกอล์ฟ(RajabhatGolfDrivingRange)

  บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพร้อมอุปกรณ์แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย

 และบุคคลภายนอก 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRUBookCenter) เครือข่าย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

  จำหน่ายหนังสือและตำราเรียน 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่นรักการอ่าน 

  จำหน่ายของที่ระลึก CRU Brand 

ศูนย์ออกกำลังกาย(FitnessCenter)

  ศูนย์ออกกำลังกาย อุปกรณ์และเครื่องมือครบครันทันสมัย ให้บริการแก่ 

นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

สตูดิโอถ่ายภาพ(CRUStarStudio)

  บริการถ่ายภาพ บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัณฑิต 

  บริการถ่ายภาพแฟชั่น 

  จำหน่ายของที่ระลึกในท้องถิ่น 

ศูนย์เอกสารและตำรา(CopyCenter)

  ผลิตตำราวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

  ผลิตเอกสารประกอบการสอน 

  ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
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กิจกรรมสำคัญในปี2552
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552 (29-30 กันยายน 2551) 

งานป๋าเวณียี่เป็ง 35 ปี ราชภัฏเชียงราย (9-11 พฤศจิกายน 2551) 

เสวนาวิชาการเรื่อง “เส้นทาง R3a ถนนสายทองคำจาก

เชียงรายสู่จีน ลาว พม่า” (16 มกราคม 2552) 
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กิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และการออกค่ายอาสาพัฒนา

ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 

(16-20 กุมภาพันธ์ 2552) 

นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (6 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2552) 

กิจกรรมวันราชภัฏ (13 กุมภาพันธ์ 2552)
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กิจกรรมปอยลูกแก้ว (2-5 เมษายน 2552) 

สัมมนาเรื่ อง “มิติด้ านการเรียนรู้ เท่ าทัน 

การเปลี่ยนแปลง” (31 มีนาคม 2552) 

งานมหกรรมสมุนไพรลุ่มน้ำโขง จีน ลาว พม่า ไทย (14-17 มีนาคม 2552) 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ด้วยโปรแกรม NMTTaxmap” (30 มีนาคม-5 เมษายน 

2552) 



กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ (10 เมษายน 2552) 
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พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551 (20 เมษายน 2552) 
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กิจกรรมเดิน วิ่ง เล่น เพื่อสุขภาพลดภาวะโลกร้อนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (3 พฤษภาคม 2552) 

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ปีการศึกษา 2552 (5 มิถุนายน 2552) 

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมประกวด “มหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2552”  

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อิมเพคอารีน่า เมืองทองธานี (26 มิถุนายน 2552) 
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งานมินิทีซีดีซีชุดคลี่ผืนผ้ามองหานวัตกรรม (16 กรกฎาคม 2552) 

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง (18 กรกฎาคม 2552)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552  

(17-19 สิงหาคม 2552) 
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อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ (22-23 สิงหาคม 2552) 

เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “Thailand Research 

Expro 2009” ณ อิมเพคอารีน่า เมืองทองธานี (26-30 

สิงหาคม 2552) 

อบรมโครงการ “ เชี ยงรายในอนาคต

มิติด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้สูงอายุ” 

(29-30 สิงหาคม 2552) 

ประชุมวิชาการ “เครือข่ายความรู้ทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มน้ำโขงและเอเชีย-แปซิฟิก” ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 

(6-10 กันยายน 2552)
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พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง (21 ตุลาคม 2552) 

 กิจกรรมทอดกฐินประจำปี (27 ตุลาคม 2552) 

งานลอยกระทงเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2552 ผสมผสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง  

เทิดไท้องค์ราชัน (3 พฤศจิกายน 2552) 
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การประกวดการแข่งขันดนตรี “ซีอาร์ยู มิวสิค คอนเทสต์” (18 พฤศจิกายน 2552)

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช  

(4 ธันวาคม 2552) 

งานวันมนุษยศาสตร์ (16 ธันวาคม 2552) 
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22  

“เหนือสุดสยามเกมส์” (20-24 ธันวาคม 2552) 

งานเทศกาลเชียงราย ดอกไม้งาม  

ครั้งที่ 6 (26 ธันวาคม 2552) 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 (29 ธันวาคม 2552) 
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9 มกราคม 2553) 

กิจกรรมวันพร (12 มกราคม 2553) 

กิจกรรมวันวิทยาการจัดการ (13 มกราคม 2553) 

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การส่งเสริม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาครอบครัวไทย”  

(20 มกราคม 2553) 


