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สารจากอธิการบดี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย

ตลอดระยะเวลากว่า	 39	 ปี	 มหาวิทยาลัย

แห่งนี้มุ่งมั่นรับใช้และอยู่เคียงข้างประชาชน	

โดยการจัดการศึกษาควบคู่ ไปกับการ

ร่วมพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย	

ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	การให้

บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	 การทำนุบำรุงศาสนาและ	

ศิ ล ป วั ฒน ธ ร ร ม ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น	 ร ว ม ถึ ง	

การดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ		

ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง	

ทุกผลงาน	ทุกภารกิจ	 เกิดจากความมุ่งมั่น	

ความเสียสละ	 และการร่วมแรงร่วมใจของ	

นั กศึ กษ า	 บุ ค ล าก ร	 ปร ะช าชน	 และ	

หน่วยงานต่างๆ	 ที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ	

ภารกิจ	มหาวิทยาลัยหวังว่าผลงานที่ปรากฏ	

ในเอกสารฉบับนี้	 จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีในสิ่ งที่

มหาวิทยาลัยอื่ นมี	 และมี ในหลายสิ่ งที่

มหาวิทยาลัยอื่นไม่มี	

 เราภูมิ ใจในความเป็นเรา	 และ

มานะพยายามพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การดำเนินงานในทุกภารกิจให้ดีขึ้นอย่างไม่

หยุดนิ่ง	 เปลี่ยนแปลง	 เพื่อพัฒนาก้าวหน้าใน

ทางเลือกใหม่ที่แตกต่าง	 เป็นต้นแบบของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

แท้จริง	ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ว่า	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะเป็น

มหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่น

ที่มีมาตรฐานของไทยภูมิภาคและนานาชาติ”
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ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร	

วิชาการศึกษา	สู่การเป็นวิทยาลัยครูเชียงราย	 สถาบันราชภัฏเชียงราย	 และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายในปัจจุบัน	โดยมีประวัติและพัฒนาการตามลำดับดังนี้	



โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

 วันที่	 11	 กันยายน	2512	 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครูโดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ	

หนองบัว	ตำบลบ้านดู่	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง	



วิทยาลัยครูเชียงราย

 วันที่	 29	 กันยายน	 2516	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครู

เชียงราย	โดยมีนายบัณฑิต	วงษ์แก้ว	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก		

 ปี	พ.ศ.	2518	 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับครูประจำการ	และเปิด

รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	 (ป.กศ.)	 เป็นรุ่นแรก	 และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	ในปีต่อมา		

 ปี	 พ.ศ.	 2520	 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็น

สถาบันการศึกษาและวิจัย	สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี	 โดยมีนายวิเชียร	 เมนะเศวต	

ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการคนแรก	และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ในปี	พ.ศ.	 2522	

จำนวน	2	สาขาวิชาเอก	คือ	สาขาวิชาภาษาไทย	และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ปี	พ.ศ.	2528	 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา	สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์	 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่ง

ส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย	ออกเป็น	 10	หน่วยงาน	 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ

ของวิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย	 โดยให้วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม	

“สหวิทยาลัยล้านนา”		
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ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่น	 

ที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อพัฒนา

ไปสู่การ	“เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้าน	 

การพัฒนาท้องถิ่น	ที่มีมาตรฐานของไทย	

ภูมิภาค	และนานาชาติ”	

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 วันที่	 10	 มิถุนายน	 2547	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	พ.ศ.	 2547	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 14	

มิถุนายน	2547	ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะ

และปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”	ตั้งแต่

วันที่	 15	 มิถุนายน	 2547	 เป็นต้นมา	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม	ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน

สถาบันราชภัฏเชียงราย

 วันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2535	 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า	 “สถาบันราชภัฏเชียงราย”	แทนชื่อ

วิทยาลัยครูเชียงรายเดิม	เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต		

	 วันที่	 6	มีนาคม	2538	 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน

ราชภัฏ	 โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู่ในวงรี	 และในวงรอบนอก

ด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่าสถาบันราชภัฏเชียงราย	 ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า	 RAJABHAT	

INSTITUTE	CHIANGRAI	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์	ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรก				
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ปรัชญา
	 “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”	



วิสัยทัศน์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 จะเป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีมาตรฐานของไทย	ภูมิภาค	

และนานาชาติ	



พันธกิจ
	 1.	 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน	

	 2.	วิจัยและสร้างสรรค์	 ให้บริการวิชาการแก่สังคม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ส่งเสริมวิชาชีพครู	สืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		

	 3.	ดำเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

ทางเลือกใหม่	 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่ก้าวข้ามพ้นระบบการสร้างข้อจำกัดทางโอกาสความเสมอภาค

และความยุติธรรม	

	 4.	เป็นเครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐ	เอกชนและประชาชนที่ข้ามพ้นพรมแดน	



เป้าหมาย
	 1.	 เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในด้านการพัฒนา	

ท้องถิ่นในระดับประเทศ	และระดับอนุภูมิภาค		

	 2.	เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ	มีมาตรฐานของ

ไทย	ภูมิภาค	และนานาชาติ		

	 3.	เป็นมหาวิทยาลัยแห่ งการ เปลี่ ยนแปลง	

และพัฒนา	เพื่อเป็นต้นแบบและทางเลือกใหม่ของสังคม		  

ปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา



11

 
บ
ท
น
ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 1.	 ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต 

	 	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์			

  1.	จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศ	

ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ	ตอบสนองความต้องการ	และ	

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามความตกลงการค้า

เสรีอาเซียน	

  2.	ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน		

	 	 3.	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต	 โดยมุ่งเน้นความเป็น

คนดีของสังคม	มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีความใฝ่รู้	 สามารถเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาตนเอง	มีจิตสำนึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



	 2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

	 	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		

  1.	เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาและให้บริการ	

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	

	 	 2.	เป็นศูนย์กลางการศึกษา	 การวิจัย	 การบริการ

วิชาการ	 และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 ในระดับภาค	

ประเทศ	และอนุภูมิภาค	

	 	 3.	เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ	



	 3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	 

	 	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์			

	 	 1.	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ	

ในการดำรงชีวิต	 และการประกอบอาชีพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	

	 	 2.	ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	

อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ	

 

	 4.	ยุทธศาสตร์การอยู่รอด	อยู่ดี	 และอยู่อย่างมีหลักการ

ของมหาวิทยาลัย 

	 	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์			

	 	 สร้างคุณภาพและมาตรฐานของการเป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่	
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ตราสัญลักษณ์
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตราสัญลักษณ์

ประจำมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่	 9	 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ	 ประกอบด้วย	

วงจักร	กลางวงจักรมีอักขระเป็น	 “อุ”	หรือเลข	9	 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ	 เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร	

เจ็ดชั้น	ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน	ประกอบด้วยสีต่างๆ	ดังนี้	

สีน้ำเงิน	 แทนค่า	 สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด	และพระราชทานนาม	“ราชภัฏ”	

สีเขียว	 แทนค่า	 แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 40	 แห่ง	 ในแหล่งธรรมชาติ	

	 	 และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม	

สีทอง	 แทนค่า	 ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา	

สีส้ม	 แทนค่า	 ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน	40	มหาวิทยาลัย	

สีขาว	 แทนค่า	 ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ตราสัญลักษณ์สีประจำมหาวิทยาลัยต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย
	 “สีเทา	-	แสด”

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
	 “ต้นกาสะลองคำ”		

	 คือ	ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย	มีดอกสีแสด	มีทรงพุ่มกว้าง	ปลูกง่าย	ทนทาน	

โตเร็ว	สื่อความหมายถึง	ความเรียบง่าย	ความแข็งแกร่ง	ความรุดหน้า	และความร่มเย็น	
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บ
ท
น
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ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

 จากพระราชบัญญัติ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ		

พ.ศ.	 2547	 หมวด	 6	 ว่าด้วยเรื่องปริญญา	 และ

เครื่องหมายวิทยฐานะ	 มาตรา	 56	 วรรคสอง	 เรื่อง	

การกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด	 และจะใช้

อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร	 และมาตรา	60	

วรรคสอง	เรื่องการกำหนดลักษณะ	ชนิด	ประเภทและ

ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ	 เข็มวิทยฐานะ	 และ

ครุยประจำตำแหน่ง	 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

ได้กำหนดครุยวิทยฐานะ	แบ่งเป็น	3	ชั้น	ดังนี้	

ครุยดุษฎีบัณฑิต
	 ทำด้วยผ้าแพรสีดำ	 เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง	 ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	หลังจีบ	มี

แถบผ้าหรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	 แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ	

ปลายแขนทั้งสองข้างปล่อย	ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา	3	แถบ	ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	

ด้านนอกทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำเช่นเดียวกับเสื้อ	 ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง	ด้านในทำด้วย

ผ้าหรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง

มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขา

ระดับอกทั้งสองข้าง	สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก	



ครุยมหาบัณฑิต
	 ทำด้วยผ้าแพรสีดำ	 เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง	 ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	หลังจีบ	มี

แถบผ้าหรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	 แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ	

ปลายแขนทั้งสองข้างปล่อย	ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา	 2	แถบ	ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	

ด้านนอกทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำเช่นเดียวกับเสื้อ	 ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง	ด้านในทำด้วย

ผ้าหรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง

มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขา

ระดับอกทั้งสองข้าง	สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก	 	



ครุยบัณฑิต
	 ทำด้วยผ้าแพรสีดำ	 เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งน่อง	 ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	หลังจีบ	มี

แถบผ้าหรือแพรสีตามสาขาวิชาเย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า	 แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ	

ปลายแขนทั้งสองข้างปล่อย	ช่วงกลางแขนมีแถบสีประจำสาขาวิชา	 1	แถบ	ด้านบนมีผ้าคล้องคอ	

ด้านนอกทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำเช่นเดียวกับเสื้อ	 ขลิบด้วยแถบผ้าหรือแพรสีทอง	ด้านในทำด้วย

ผ้าหรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา	ด้านหลังมีแถบผ้าหรือแพรสีแสดเย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง

มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำด้วยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทางดิ่งบนแถบสีสาขา

ระดับอกทั้งสองข้าง	สวมหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว	มีพู่สีทองประดับด้านบนของหมวก
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สีประจำสาขาวิชา	มีดังนี้	 	

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
	 1.	เป็นคนดี	

	 2.	มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 และภาษาที่	 3		

	 	 (เช่น	ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี/ภาษาลาว/ภาษาเมียนมาร์/ภาษาอินเดีย)	

	 3.	มีทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์	 และการใช้งานเพื่อการเรียนรู้	 และ	

	 	 การทำงานอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	มีความรู้	ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	

	 5.	มีความใฝ่รู้	และสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการศึกษา	


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	


สาขาวิชานิติศาสตร์	


	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	


สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	

สาขาวิชาศิลปศาสตร์	

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย		

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	



การบริหาร
และทรัพยากรการดำเนินงาน
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สภาวิชาการ 
คณะกรรมการ	

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณา	
ตำแหน่งทางวิชาการ	

คณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ		
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	

อธิการบดี

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สภาคณาจารย์และข้าราชการ	

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

กลุ่มหน่วยงาน	
จัดการศึกษา	

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน	
การจัดการศึกษา	

กลุ่มหน่วยงาน	
โครงการพิเศษ	

คณะครุศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

คณะมนุษยศาสตร์	

คณะวิทยาการจัดการ	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ	

การแพทย์ทางเลือก	

สำนักวิชาสังคมศาสตร์		

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง		

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ		

สำนักวิชากฎหมาย		

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ		

สำนักวิชาบัญชี		

สำนักวิชาการท่องเที่ยว		

สำนักงานอธิการบดี	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	

สารสนเทศ	

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตวิทยาลัย		

สำนักบริการวิชาการแก่สังคม		

สำนักการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรม		

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

เชียงราย

ศูนย์วิศวกรรมโยธา		

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐาน		

คุณภาพอาหาร	น้ำ	และผลิตภัณฑ์		

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ		

ศูนย์สิ่งทอล้านนา		

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์		

สำนักประสานงานโครงการส่งเสริม		

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ	

ตระเวนชายแดน		

ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร		

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช		

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม		

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว	

โครงสร้างองค์กร
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1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม	
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2.	ดร.ธนาชัย	ธีรพัฒนวงศ์	
 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิทักษ์	เหล็กกล้า	
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายคำรณ	โกมลศุภกิจ	
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สายสมร	สร้อยอินต๊ะ	
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

1 2 3

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.	 นายโกวิท	ศุภมงคล	
2.	 นายนิพนธ์	วงษ์ตระหง่าน			
3.	 ดร.นิวัตน์	แจ้งอริยวงศ์	
4.	 นายแพทย์ปลื้ม	ศุภปัญญา	
5.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ไมตรี	สุทธจิตต์	
6.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ยุวัฒน์	วุฒิเมธี	
7.	 เรืออากาศเอกวิวรรธน์	เพิ่มพูล	
8.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.วิษณุ	เครืองาม	 	 	
9.	 นายอนันต์	เหล่าธรรมทัศน์	
10.	พลตำรวจตรีอำนวย	สุขเจริญ	

5

21

43

10��76
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
	 1.	อาจารย์เนรมิตร	จิตรรักษา		
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา	จันทร์แจ่มศรี		
	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรชัย	มุ่งไธสง		
	 4.	อาจารย์เอนก	โคแพร่	

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
	 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	แก้วระคน	
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์	วีรยุทธกำจร	
	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา	จันทร์มณี	
	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล	เรืองรังษี	

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ

1 2

3 4

1 2

3 4
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คณะกรรมการสภาวิชาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
	 1.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ทวี	ตันฆศิริ	
	 2.	ศาสตราจารย์	ดร.มนัส	สุวรรณ	
	 3.	นายแพทย์	ดร.วิชัย	โชควิวัฒน	
	 4.	รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	ภู่วิภาดาวรรธน์	
	 5.	รองศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	ไชยเทพ	
	 6.	ศาสตราจารย์	ดร.อนุรักษ์	ปัญญานุวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม	
ประธานสภาวิชาการ	

4 5 6

1 2 3
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กรรมการจากคณะครุศาสตร ์
	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชูศรี	สุวรรณ	
กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	ด้วงนคร	
กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์	
	 3.	รองศาสตราจารย์ยุพิน	จันทร์เรือง	
กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ 
	 4.	รองศาสตราจารย์สมเดช	มุงเมือง	
กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 5.	อาจารย์	ดร.ปิยะพร	ศรีสม	
กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	
	 6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ

รองศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	แก้วระคน	
กรรมการและเลขานุการ	

4 5 6

1 2 3
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ	

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1.	ดร.นิวัตน์	แจ้งอริยวงศ์	
2.	ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์

กรรมการที่ปรึกษา	

ดร.ธนาชัย	ธีรพัฒนวงศ์
ประธานกรรมการ	

1.	 พระมหาวุฒิชัย	วชิรเมธี		
2.	นายแพทย์กอบชัย	จิตรสกุล	
3.	นายคำ	ไพศาลสิทธิกานต์	
4.	นายชัชชัย	ธรรมารุ่งเรือง	
5.	นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	
6.	นายมงคลชัย	ดวงแสงทอง	
7.	 นายโยธิน	เนื่องจำนงค์	
8.	นางรัตนา	จงสุทธนามณี	
9.	ศ.พิเศษ	ดร.สาคร	สุขศรีวงศ์	
10.	ดร.สุภชัย	วีระภุชงค์	
11.	นายเสริมชัย	กิตติรัตนไพบูลย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

กรรมการโดยตำแหน่ง	
1.	ประธานสภานักศึกษา	
2.	นายกองค์การนักศึกษา

กรรมการและเลขานุการ	

1 2 3 4 5

6 7 � �

10 11

1 2
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี	
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ	อนันตสมบูรณ์	
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว	ประสิทธิ์วิเศษ	
3.	รองศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	แก้วระคน	
4.	อาจารย์วรสฤษฎิ์	ปิงเมือง	
5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล

ผู้ช่วยอธิการบดี	
1.	อาจารย์	ดร.ซิมมี่	อุปรา
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัฒนา	ยืนยง	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม	
อธิการบดี	

3

4 5

1 2

1 2
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1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดธิดา	จันทร์มณี	 	 	
 คณบดีคณะครุศาสตร์

2.	 รองศาสตราจารย์ฑวัต	ชีวะเกตุ	 	 	
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.	 รองศาสตราจารย์ยุพิน	จันทร์เรือง	
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

4.	 รองศาสตราจารย์สมเดช	มุงเมือง	
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

5.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์	วีรยุทธกำจร	
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ	
 คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา		
(หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)	

4 5 6

1 2 3
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1.	 อาจารย์	ดร.วรรณะ	รัตนพงษ์	 	
 คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์(รักษาการ)

2.	 รองศาสตราจารย์	ดร.มาฆะ	ขิตตะสังคะ	
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(รักษาการ)

3.	 อาจารย์สุพรรณ	วนิชปริญญากุล	 	
 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(รักษาการ)

4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ	อนันตสมบูรณ์	 	
 คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการ)

5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประนอม	แก้วระคน	 	
 คณบดีสำนักวิชากฎหมาย(รักษาการ)

6.	รองศาสตราจารย์ประกายศรี	ศรีรุ่งเรือง	
 คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ(รักษาการ)

7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปานฉัตร	อาการักษ์		
 คณบดีสำนักวิชาบัญชี(รักษาการ)

8.	 อาจารย์	ดร.เสงี่ยม	บุญพัฒน์		 	
 คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว(รักษาการ)

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา		
(หน่วยงานภายในระดับเทียบเท่าคณะตามมติสภามหาวิทยาลัย)	

6 7 �

3 4 5

1 2
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ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	(หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)	

1.	 นางสาวพัฒนา	โปชัยคุปต์	 	 	
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

2.	 อาจารย์	ดร.ปรมินทร์	อริเดช	 	 	
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์ศักดิ์	ศรีสม	 	
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล	เรืองรังษี	 	 	
 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

5.	 อาจารย์วิรัช	นิลอ่างทอง		 	 	
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	(หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย) 
6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิรุณสิริ	ใจมา	 	
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

7.	 นายไพรัช	โรงสะอาด	 	 	
 ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการแก่สังคม(รักษาการ)

8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม			
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรม(รักษาการ) 
9.	 อาจารย์เฉลิมเกียรติ	ตุ่นแก้ว	 	 	
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1 2 3

� �

4 5 6 7



27

ก
าร

บ
ริห

าร
 แ

ล
ะ 

ท
รัพ

ย
าก

รก
าร

ด
ำเ

น
ิน
งา

น
 

ผู้บริหารกลุ่มหน่วยงานโครงการพิเศษ		
(หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย) 
1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกุล	อินทกูล	 	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	สุวรรณ	
 ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา

3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพร	ธเนศสกุลวัฒนา	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร

 น้ำและผลิตภัณฑ์

4.	 อาจารย์ศรีวรรณ	ไชยสุข		 	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

5.	 อาจารย์สุภัทณี	เปี่ยมสุวรรณกิจ	 	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งทอล้านนา(รักษาการ)

6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ	อนันตสมบูรณ์			
 ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์(รักษาการ)

7.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์	ศิริพงษ์	 	 	
 ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา	แก้วโพธิ์	 	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

9.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพร	ธเนศสกุลวัฒนา	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี	หมวกกุล		 	
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

11.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร	ห่วงนิกร	 	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม

12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชูกลิ่น	อุนวิจิตร	 	 	
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว

2 3

1

4 5 6 7 �
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งบประมาณ

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	จำนวน	308,516,100	บาท	และ

จัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	จำนวน	188,502,300	บาท	รวมทั้งสิ้น	497,018,400	บาท	

ตารางที่	1	งบประมาณ	จำแนกตามประเภทงบประมาณ	

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน	 308,516,100	 62.07	

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	 188,502,300	 37.93	

รวม 497,018,400 100.00

ตารางที่	2	งบประมาณ	จำแนกตามงบรายจ่าย	


งบรายจ่าย แหล่งเงิน รวม

แผ่นดิน รายได้ จำนวน ร้อยละ

งบบุคลากร	 72,652,100	 45,646,500	 118,298,600	 23.80	

งบดำเนินงาน	 50,087,500	 132,965,200	 183,052,700	 36.83	

งบลงทุน	 117,605,700	 4,846,600	 122,452,300	 24.64	

งบเงินอุดหนุน	 63,170,800	 1,044,000	 64,214,800	 12.92	

งบรายจ่ายอื่น	 5,000,000	 4,000,000	 9,000,000	 1.81	

รวม 308,516,100 188,502,300 497,018,400 100.00

37.93%

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

62.07%
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แผนภูมิที่1งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

1.81%

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

12.92%
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24.64%

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

36.83%

งบบุคลากร 23.80%

แผนภูมิที่2งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
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ตารางที่	3	งบประมาณ	จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน	


กลุ่มหน่วยงาน แหล่งเงิน รวม

แผ่นดิน รายได้ จำนวน ร้อยละ

จัดการศึกษา	 116,532,900	 56,959,500	 173,492,400	 34.90	

สนับสนุนการจัดการศึกษา 189,832,800	 124,165,000	 313,997,800	 63.18	

โครงการพิเศษ	 2,150,400	 7,377,800	 9,528,200	 1.92	

รวม 308,516,100 188,502,300 497,018,400 100.00

ตารางที่	4	งบประมาณกองทุนสำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ	จำแนกตามประเภทกองทุน	

ประเภทกองทุน จำนวน ร้อยละ

กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	 51,537,326.00	 37.17	

กองทุนพัฒนาบุคลากร	 22,297,557.50	 16.08	

กองทุนหมุนเวียน	 14,598,724.00	 10.53	

กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย	 39,712,251.72	 28.64	

กองทุนพัฒนานักศึกษา	 10,514,923.80	 7.58	

รวม 138,660,783.02 100.00

1.92%

สนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการพิเศษ

63.18%
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แผนภูมิที่3งบประมาณจำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน

จัดการศึกษา 34.90%

7.58%

กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัย

กองทุนพัฒนานักศึกษา

28.64%
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10.53%

กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนหมุนเวียน

16.08%

กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 37.17%

แผนภูมิที่4งบประมาณกองทุนสำหรับพัฒนางานด้านต่างๆจำแนกตามประเภทกองทุน

	 และปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2554	มหาวิทยาลัยมีกองทุนสำหรับพัฒนางานด้านต่างๆ	 อีก	 จำนวน	5	กองทุน	

งบประมาณรวม	138,660,783.02	บาท	ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ	ดังนี้	
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บุคลากร

ตารางที่	5จำนวนบุคลากร	จำแนกตามประเภทบุคลากร	


ประเภทบุคลากร สายงาน รวม

บริหาร วิชาการ สนับสนุน จำนวน ร้อยละ

ข้าราชการพลเรือน	 5	 115	 6	 126	 13.74	

พนักงานราชการ	 -	 14	 4	 18	 1.96	

ลูกจ้างประจำ	 -	 -	 41	 41	 4.47	

พนักงานมหาวิทยาลัย	 7	 231	 494	 732	 79.83	

รวม 12 360 545 917 100.00

ตารางที่	6	จำนวนบุคลากร	จำแนกตามสายงาน	


สายงาน คุณวุฒิการศึกษา รวม

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน ร้อยละ

สายผู้บริหาร	 -	 1	 10	 1	 12	 1.31	

สายวิชาการ	 -	 66	 239	 55	 360	 39.26

สายสนับสนุนวิชาการ	 165	 336	 44	 -	 545	 59.43

รวม 165 403 293 56 917 100.00

แผนภูมิที่5จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร
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ลูกจ้างประจำ

พนักงานมหาวิทยาลัย

13.74%

1.96%

4.47%

79.83%

แผนภูมิที่6จำนวนบุคลากรจำแนกตามสายงาน
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1.31%

39.26%

59.43%

สายผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	มหาวิทยาลัยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น	917	คน	ประกอบด้วยบุคลากรสายบริหาร	12	คน	

สายวิชาการ	360	คน	และสายสนับสนุนวิชาการ	545	คน	
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ตารางที่	7จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ	


ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน ร้อยละ

รองศาสตราจารย์	 -	 10	 4	 14	 3.89	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 1	 43	 19	 63	 17.50	

อาจารย์	 65	 186	 32	 283	 78.61	

รวม 66 239 55 360 100.00

ตารางที่	8จำนวนบุคลากรสายวิชาการ	จำแนกตามเชื้อชาติ	

เชื้อชาติ จำนวน ร้อยละ

ไทย	 341	 94.72	

ต่างชาติ	 19	 5.28	

รวม 360 100.00

ตารางที่	9จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติ	จำแนกตามสายงาน	


สายงาน

คุณวุฒิการศึกษา รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน ร้อยละ

สายวิชาการ	 15	 4	 19	 76.00	

สายสนับสนุนวิชาการ	 5	 1	 6	 24.00	

รวม 20 5 25 100.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ 3.89%

17.50%

78.61%

แผนภูมิที่7จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
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แผนภูมิที่8จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามเชื้อชาติ

ต่างชาติ

ไทย 94.72%

5.28%

แผนภูมิที่9จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติจำแนกตามสายงาน

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ
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76%

24%
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พื้นที่อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีพื้นที่	

ณ	Main	Campus	จำนวน	940	ไร่	93	ตารางวา	

พื้นที่	ณ	อำเภอเชียงแสน	จำนวน	 19	 ไร่	 1	 งาน	

72	 ตารางวา	 และยังรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร์เชียงรายอีก	 จำนวน	 625	 ไร่	

รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด	 จำนวน	 1,584	 ไร่	

2	งาน	65	ตารางวา	



33

ก
าร

บ
ริห

าร
 แ

ล
ะ 

ท
รัพ

ย
าก

รก
าร

ด
ำเ

น
ิน
งา

น
 

ตารางที่	10จำนวนอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย	

ลำดับที่ ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ	จำนวน	41	หลัง	

1	 อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์	 1,434	 อาคาร	1	ชั้น	 2518	

2	 อาคารคณะครุศาสตร์	 2,267	 อาคาร	3	ชั้น	 2519	

3	 อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์	 592	 อาคาร	1	ชั้น	 2519	

4	 อาคาร	Biotech	1		

(อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น)	

1,313	 อาคาร	2	ชั้น	 2519	

5	 อาคารคณะมนุษยศาสตร์	 2,280	 อาคาร	3	ชั้น	 2520	

6	 อาคารคณะวิทยาการจัดการ	 2,294	 อาคาร	3	ชั้น	 2520	

7	 อาคารคณะสังคมศาสตร์		 1,047	 อาคาร	2	ชั้น	 2522	

8	 อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา	(อาคาร	1)	 932	 อาคาร	2	ชั้น	 2524	

9	 อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ	(อาคาร	2)	 932	 อาคาร	2	ชั้น	 2524	

10	 อาคารศิลปะ	 550	 อาคาร	1	ชั้น	 2525	

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

12	 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	 5,760	 อาคาร	4	ชั้น	 2537	

13	 อาคารศูนย์แพทย์พื้นบ้าน	(ส่งเสริมสุขภาพพื้นบ้าน)	 132	 อาคาร	1	ชั้น	 2538	

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

15	 อาคารโรงพยาบาลสัตว์	 1,110	 อาคาร	2	ชั้น	 2540	

16	 อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์		

(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2)	

1,636	 อาคาร	1	ชั้น	 2540	

17	 อาคารนาฏศิลป์	 550	 อาคาร	1	ชั้น	 2542	

18	 อาคารศูนย์ภาษา	 862	 อาคาร	2	ชั้น	 2543	

19	 อาคารเรียนรวม	2	 640		 อาคาร	2	ชั้น		 2544		

20	 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 800	 อาคาร	3	ชั้น	 2544	

21	 อาคารสปาล้านนา	 108	 อาคาร	1	ชั้น	 2544	

22	 อาคารแพทย์พื้นบ้าน	 672	 อาคาร	2	ชั้น	 2544	

23	 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ	 1,300	 อาคาร	2	ชั้น	 2545	

24	 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	 10,100	 กลุ่มอาคาร	 2545	

25	 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคารสำนักงานคณบดี)	 5,085	 กลุ่มอาคาร	 2545	

26	 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคารเรียน	5	ชั้น)	 975	 กลุ่มอาคาร	 2545	

27	 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคารโยธา)	 820	 กลุ่มอาคาร	 2545	

28	 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคารศิลปะอุตสาหกรรม)	 820	 กลุ่มอาคาร	 2545	

29	 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	 600	 อาคาร	2	ชั้น	 2546	

30	 อาคารหอดูดาว	 950	 อาคาร	3	ชั้น	 2548	

31	 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง		 352	 อาคาร	2	ชั้น	 2549	
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ลำดับที่ ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

32	 อาคารยุพราชวิทยมงคล	 12,887	 อาคาร	4	ชั้น	 2550	

33	 อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน	 989	 กลุ่มอาคาร	 2550	

34	 อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 896	 อาคาร	2	ชั้น	 2550	

35	 อาคารราชภัฏพัฒนา	 2,051	 อาคาร	2	ชั้น	 2550	

36	 อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย	 692	 อาคาร	2	ชั้น	 2550	

37	 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 658	 อาคาร	2	ชั้น	 2551	

38	 อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์		(คณะมนุษยศาสตร์)	 1,431.60			 อาคาร	2	ชั้น	 2552	

39	 อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์			

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	

1,431.60	 อาคาร	2	ชั้น	 2552	

40	 อาคารคณะวิทยาการจัดการ	 540	 อาคาร	3	ชั้น	 2554	

41	 อาคารการแพทย์แผนจีน	 354	 อาคาร	2	ชั้น	 2554	

อาคารสำนักงาน	จำนวน	20	หลัง	

1	 อาคารสำนักงานอธิการบดี	 1,140	 อาคาร	2	ชั้น	 2517	

2	 อาคารสาธารณูปโภค	ประปา	น้ำดื่ม	 277	 อาคาร	1	ชั้น	 2519	

3	 อาคาร	Visitor	Center		 918	 อาคาร	2	ชั้น	 2521	

4	 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 592	 อาคาร	2	ชั้น	 2523	

5	 อาคารศิลปวัฒนธรรม	 239	 อาคาร	1	ชั้น	 2527	

6	 อาคารสำนักวิทยบริการ	 2,145	 อาคาร	4	ชั้น	 2535	

7	 อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม	 361	 อาคาร	1	ชั้น	 2540	

8	 อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา	 590	 อาคาร	1	ชั้น	 2541	

9	 อาคารฝ่ายยานพาหนะ	 375	 อาคาร	1	ชั้น	 2543	

10	 อาคารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า	 250	 อาคาร	1	ชั้น	 2543	

11	 อาคารศูนย์สุขภาพ	 1,326	 อาคาร	2	ชั้น	 2543	

12	 อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ		

(อาคารศูนย์พัฒนาภูมิทัศน์)	

232	 อาคาร	1	ชั้น	 2544	

13	 อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย	 18	 อาคาร	1	ชั้น	 2544	

14	 อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ	(อาคารปฏิบัติการพืช)	 300	 อาคาร	1	ชั้น	 2544	

15	 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		 128	 อาคาร	1	ชั้น	 2545	

16	 อาคารองค์การนักศึกษา	 144	 อาคาร	1	ชั้น	 2545	

17	 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต	1	 109	 อาคาร	1	ชั้น	 2545	

18	 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต	2	 36	 อาคาร	1	ชั้น	 2548	

19	 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา	 560	 กลุ่มอาคาร		 2552	

20	 โรงผลิตน้ำประปาผิวดิน	 135	 คสล.	1	ชิ้น	 2553	
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ลำดับที่ ชื่ออาคาร พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร ปีที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร	จำนวน	4	หลัง	

1	 อาคารหอประชุมกาสะลองคำ	 1,586	 อาคาร	1	ชั้น	 2519	

2	 อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต	(อาคารสาธิต	3)	 400	 อาคาร	1	ชั้น	 2524	

3	 อาคารหอประชุมสุพรรณิการ์	 1,036	 อาคาร	1	ชั้น	 2540	

4	 อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

(Food	Center)	

1,652	 อาคาร	1	ชั้น	 2540	

อาคารหอพักและบ้านพัก	จำนวน	10	หลัง	

1	 Uni	Dorm	1	 1,350	 อาคาร	3	ชั้น	 2520	

2	 Uni	Dorm	2	 1,350	 อาคาร	3	ชั้น	 2520

3	 Uni	Dorm	3			 1,350	 อาคาร	3	ชั้น	 2520	

4	 Uni	Dorm	4		 1,350	 อาคาร	3	ชั้น	 2520	

5	 Uni	Dorm	5		 1,350	 อาคาร	3	ชั้น	 2520	

6	 Uni	Dorm	6		 1,350	 อาคาร	3	ชั้น	 2520	

7	 Uni	Dorm	7			 1,500	 อาคาร	3	ชั้น	 2547	

8	 Uni	Dorm	8		 1,500	 อาคาร	3	ชั้น	 2547	

9	 Uni	House	(Single)	 1,882	 อาคาร	4	ชั้น	 2545	

10	 Uni	House	(Family)	 2,645	 อาคาร	4	ชั้น	 2545	

สนามกีฬาและโรงยิม	จำนวน	5	หลัง	

1	 อาคารโรงยิม	(อาคารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)	 1,052	 อาคาร	1	ชั้น	 2522	

2	 อาคารกีฬาชั่วคราว	 490	 อาคาร	1	ชั้น	 2537	

3	 อาคารพลศึกษา	 120	 อาคาร	1	ชั้น	 2545	

4	 อาคารไดร์กอล์ฟ	 288	 อาคาร	2	ชั้น	 2547	

5	 อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์	 11,132	 กลุ่มอาคาร	 2554	

อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	จำนวน	3	หลัง	

1	 อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ	 13,230	 คสล.	2	ชั้น		 2552	

2	 อาคารเอนกประสงค์	(ข้างสนามกีฬาเอนกประสงค์)	 540	 คสล.	1	ชั้น	 2554	

3	 อาคารการศึกษาพิเศษ	 525	 คสล.	1	ชั้น	 2554

ระบบสาธารณูปโภค

	 1.	ถนนมหาวิทยาลัย	ความยาวทั้งสิ้น	14	กิโลเมตร	

	 2.	ระบบประปามหาวิทยาลัย	กำลังการผลิต	150	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	

	 3.	ระบบไฟฟ้า	สามารถจ่ายพลังงานได้	9,570	KVA.	

	 4.	ระบบโทรศัพท์	จำนวน	288	เลขหมาย	สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า	600	เลขหมาย	มีคู่สายภายนอก	24	วงจร

	 5.	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียวันละ	120	ลูกบาศก์เมตร	

	 6.	อ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา	ความจุทั้งสิ้น	1,018,293	ลูกบาศก์เมตร	
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ดำเนินการเชื่อมต่อระบบ	

อินเตอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต	 (ISP)	

CS	Lox	info	ด้วย	Bandwidth	60	Mbps	และ	Uninet	ด้วย	Bandwidth	

1	Gbps	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย	โดยมี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล	

และปัจจุบันได้ให้บริการในด้านต่างๆ	 มากมาย	 อาทิเช่น	 การให้บริการ	

อินเตอร์เน็ตแก่บุคลากร	และนักศึกษา	บริการสื่อการเรียนการสอนผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 การให้บริการด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	การตรวจซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้กับ

หน่วยงานต่างๆ	การฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร	

และยังได้มีโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

จำนวน	14	จุด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ	ได้แก่	

	 1.	 อาคารโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคาร	43)	

		 2.	 อาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		

	 	 (อาคาร	40)	

		 3.	 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(อาคาร	41)	

		 4.	 อาคารสำนักบริการวิชาการแก่สังคม	(อาคาร	59)	

		 5.	อาคารคณะนิเทศศาสตร์	(อาคาร	59)	

		 6.	อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	(อาคาร	62)	

		 7.	 อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	(อาคาร	68)	

		 8.	อาคารมิตรภาพไทย-จีน	(อาคาร	63)	

		 9.	อาคารหอดูดาว	(อาคาร	54)	

	 10.	ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	(อาคาร	14)	

	 11.	หอประชุมกาสะลองคำ	(อาคาร	9)	

	 12.	อาคารเรียนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	(อาคาร	35)	

	 13.	อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์	(อาคาร	79)	

	 14.	อาคารผลิตยาวิทยาลัยแพทย์พื้นบ้าน	(อาคาร	36)	



ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีห้องเรียนสำหรับ

รองรับการเรียนการสอน	ประกอบด้วย	ห้องเรียนขนาดเล็ก	

ห้องเรียนขนาดกลาง	 และห้อง เรียนขนาดใหญ่	 โดย	

ทุกห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน	 มีอุปกรณ์	

โสตทัศน์ที่ครบครัน	 เช่น	 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	

เครื่องฉายภาพทึบแสง	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 เครื่องฉายภาพ

ข้ามศรีษะ	 เครื่องขยายเสียง	 และไมโครโฟน	 เป็นต้น	

รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการต่างๆ	 เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลอง	

และฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน	เช่น	ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ห้องปฏิบัติการ

ภาษา	ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม	 ห้องปฏิบัติการ

เภสัชกรรมไทย	ห้องปฏิบัติการนวดแผนไทย	ห้องปฏิบัติการ

เวชกรรมไทย	ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย	ห้องปฏิบัติการ

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เป็นต้น	

 นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการสำหรับให้บริการวิชาการ

แก่หน่วยงานภายนอก	 เช่น	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ

ด้านวิศวกรรมโยธา	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ

อาหาร	น้ำ	และผลิตภัณฑ์	ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเครือข่ายของวิทยาลัย	

การแพทย์พื้นบ้านฯ	เป็นต้น	
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1.	หนังสือ	

	 	 ภาษาไทย	 จำนวน	 111,371	 เล่ม	

	 	 ภาษาต่างประเทศ	 จำนวน	 21,352	 เล่ม	

2.	วารสาร	

	 	 ภาษาไทย	 จำนวน	 523	 รายชื่อ	

	 	 ภาษาต่างประเทศ	 จำนวน	 54	 รายชื่อ	

3.	หนังสือพิมพ์	

	 	 ภาษาไทย	 จำนวน	 28	 รายชื่อ	

	 	 ภาษาต่างประเทศ	 จำนวน	 5	 รายชื่อ	

4.	สื่อโสตทัศนวัสดุ	 จำนวน	 16,745	 รายชื่อ	

5.	ฐานข้อมูลออนไลน์	 จำนวน	 13	 ฐานข้อมูล	

6.	เครื่องคอมพิวเตอร์	

	 	 สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	 จำนวน	 19	 เครื่อง	

	 	 สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์	 จำนวน	 5	 เครื่อง	

	 	 จุดให้บริการ	Wireless	 จำนวน	 14	 จุด	



จำนวนผู้เข้ารับบริการห้องสมุด 

	 จำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด	 จำนวน	 52,061	 คน/ปี	

	 การยืมหนังสือ	 จำนวน	 54,761	 เล่ม/ปี	

	 การยืมโสตทัศนวัสดุ	 จำนวน	 20,110	 รายการ/ปี	

ทรัพยากรสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการจัดซื้อ	

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้บริการแก่นักศึกษา	บุคลากร	

และประชาชนภายนอกในหลายรูปแบบ	 เช่น	 หนังสือ	

วารสาร	หนังสือพิมพ์	สื่อโสตทัศนวัสดุ	ฐานข้อมูลออนไลน์	

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	

และคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์	 โดยมี	

รายละเอียดทรัพยากรสารเทศที่ให้บริการดังนี้	



ผลการดำเนินงาน
 ด้านการจัดการศึกษา
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เป็นมหาวิทยาลัยที่เริ่มรับนักศึกษาในระบบใหม่	คือ	 การรับตรง	 100%	 โดยให้	

ความสำคัญกับผลผลิตมากกว่าปัจจัยป้อนเข้า	ซึ่งสะท้อนถึงการไม่ปฏิเสธ	ไม่กีดกัน	ไม่สร้างกำแพงขวางกั้น	แต่เปิดรับด้วย

ความเชื่อว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้	 โดยที่ผลผลิตทางด้านวิชาการต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของ	 สกอ.	

และเป้าหมายของคณะ	 ของมหาวิทยาลัย	 ส่วนผลผลิตทางด้านวิชาชีพต้องเพิ่มการบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	

ที่ทุกหลักสูตร	ทุกสาขาวิชา	และทุกโปรแกรมวิชาผ่านการรับรอง	โดยการรับแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ดังนี้		

	 1.	ประเภทกำหนดระดับผลการเรียน	 (Grades)	 สำหรับการรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

(รับเฉพาะผู้ที่มีเกรดชั้น	ม.6	ตั้งแต่	2.75	ขึ้นไป)	

	 2.	ประเภทกำหนดระดับผลการเรียนพร้อมสอบเข้า	สำหรับการรับนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	

(รับเฉพาะผู้ที่มีเกรดชั้น	ม.6	ตั้งแต่	3.00	ขึ้นไป)	

	 3.	ประเภทสอบเข้า	สำหรับการรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(สอบวัดแววครู)	

	 4.	ประเภทสมัครตรง	สำหรับการรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ	นอกเหนือจากข้อ	1-3	



การรบันกัศกึษา
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	 ปีการศึกษา	 2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น	 100	หลักสูตร	
แ บ่ ง เ ป็ น	 ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี	 7 1	 ห ลั ก สู ต ร	
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 2	หลักสูตร	 ระดับ	
ปริญญาโท	 21	 หลักสูตร	 และระดับปริญญาเอก		
6	หลักสูตร	จำแนกได้ดังนี้	 ตารางที่	11 หลักสูตรที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ระดับปริญญาโท	

ครุศาสตรมหาบัณฑิต			 ค.ม.	 การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต			 ค.ม.	 การวิจัยและประเมิน

ผลการศึกษา	

ครุศาสตรมหาบัณฑิต			 ค.ม.	 เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา	

ครุศาสตรมหาบัณฑิต			 ค.ม.	 หลักสูตรและการสอน	

ระดับปริญญาเอก	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต			 ปร.ด.	 การศึกษาและ	

การพัฒนาสังคม	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต			 ปร.ด.	 การบริหารการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประจำปีการศึกษา2554
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ตารางที่	12	หลักสูตรที่เปิดสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 เทคโนโลยีก่อสร้าง	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 เทคโนโลยีไฟฟ้า	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		 วศ.บ.	 วิศวกรรมพลังงาน	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		 วศ.บ.	 วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ	(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 วศ.บ.	 วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ	(วิศวกรรมโลจิสติกส์)	

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	 สถ.บ.	 สถาปัตยกรรม	

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	 สถ.บ.	 นวัตกรรมการออกแบบ	

ระดับปริญญาโท	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		 วท.ม.	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

ตารางที่	13	หลักสูตรที่เปิดสอนคณะมนุษยศาสตร์	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 ภาษาจีน	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 ภาษาญี่ปุ่น	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 ภาษาไทย	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 ภาษาและวัฒนธรรมไทย	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 ภาษาอังกฤษ	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 English	Studies	(International	Program)	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 Tourism	and	Hospitality	Management	

(International	Program)	

ระดับปริญญาโท	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 ศศ.ม.	 การสอนภาษาไทย	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 ศศ.ม.	 การสอนภาษาจีน	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 ศศ.ม.	 ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่	14	หลักสูตรที่เปิดสอนคณะวิทยาการจัดการ	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	  

บริหารธุรกิจบัณฑิต		 บธ.บ.	 การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชาการตลาด)	

บริหารธุรกิจบัณฑิต		 บธ.บ.	 การบริหารธุรกิจ		

(แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)	

บริหารธุรกิจบัณฑิต		 บธ.บ.	 การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)	

บริหารธุรกิจบัณฑิต		 บธ.บ.	 การบริหารธุรกิจ	(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	

นิเทศศาสตรบัณฑิต		 นศ.บ.	 นิเทศศาสตร์	

(แขนงวิชาการโฆษณา	และการประชาสัมพันธ์)	

นิเทศศาสตรบัณฑิต		 นศ.บ.	 นิเทศศาสตร์		

(แขนงวิชาการสื่อสารใหม่	และมัลติมีเดีย)	

ระดับปริญญาโท	

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		 บธ.ม.	 การจัดการทั่วไป	

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 นศ.ม.	 นิเทศศาสตร์	(กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการตลาด)	

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 นศ.ม.	 นิเทศศาสตร์	(กลุ่มวิชาเอกสื่อสารการเมือง)	

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 นศ.ม. นิเทศศาสตร์	(กลุ่มวิชาเอกสื่อสารมวลชน)	

ระดับปริญญาเอก	

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต		 บธ.ด.	 บริหารธุรกิจ



4�

ตารางที่	16	หลักสูตรที่เปิดสอนวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

แพทย์แผนไทยบัณฑิต	 พท.บ.	 การแพทย์แผนไทย	

ระดับปริญญาโท	

แพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต	 พท.ม.	 การแพทย์แผนไทย	

ระดับปริญญาเอก	

แพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต	 พท.ด.	 การแพทย์แผนไทย

ตารางที่	15	หลักสูตรที่เปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 เกษตรที่สูง	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 เคมี	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 ชีววิทยาประยุกต์	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 วิทยาศาสตร์การกีฬา	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	

(แขนงวิชาสิ่งแวดล้อมทั่วไป)	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 สัตวเวชศาสตร์	

ระดับปริญญาโท	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม.	 การสอนวิทยาศาสตร์	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม.	 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
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ตารางที่	17	หลักสูตรที่เปิดสอนสำนักวิชาสังคมศาสตร์	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	  

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 จิตวิทยาสังคม	

ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ.	 การพัฒนาสังคม	

ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ.	 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 ดนตรี	

ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ.	 ทัศนศิลป์	

ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ.	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	

ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ.	 คหกรรมศาสตรประยุกต์	

ระดับปริญญาโท	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 ศศ.ม.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 ศศ.ม.	 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	

ระดับปริญญาเอก	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค	

ตารางที่	18	หลักสูตรที่เปิดสอนวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ศศ.บ.	 สหวิทยาการบริหารท้องถิ่น	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 การจราจรทางอากาศ	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 วท.บ.	 การขนส่งสินค้าทางอากาศ	

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการโครงการ	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 การจัดการโครงการ	(นานาชาติ)	

ระดับปริญญาโท	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม.	 การจัดการโครงการ	(นานาชาติ)	

ระดับปริญญาเอก	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



50

ตารางที่	19	หลักสูตรที่เปิดสอนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 สาธารณสุขศาสตร์	

ระดับปริญญาโท	  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม.	 สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตารางที่	20	หลักสูตรที่เปิดสอนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	

ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ.	 กราฟฟิกดีไซน์	

บริหารธุรกิจบัณฑิต	 บธ.บ.	 บริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม	

วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม		

  (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 วศ.บ.	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาโท	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		 วท.ม.	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่	21	หลักสูตรที่เปิดสอนสำนักวิชากฎหมาย	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

นิติศาสตรบัณฑิต	 น.บ.	 นิติศาสตร์	
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ตารางที่	24	หลักสูตรที่เปิดสอนสำนักวิชาการท่องเที่ยว	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ.	 การจัดการโรงแรม	

ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ.	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ตารางที่	22	หลักสูตรที่เปิดสอนสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	 รป.บ.	 รัฐประศาสนศาสตร์	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.	 การปกครองท้องถิ่น	

ระดับปริญญาโท	

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 รป.ม.	 รัฐประศาสนศาสตร์	

ตารางที่	23	หลักสูตรที่เปิดสอนสำนักวิชาบัญชี	

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
(ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี	

บริหารธุรกิจบัณฑิต	 บธ.บ.	 การบริหารธุรกิจ	

(แขนงวิชาการบัญชี)
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นักศึกษา

1.จำนวนนักศึกษาใหม่

ตารางที่	25	จำนวนนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2554	จำแนกตามระดับการศึกษา	




ระดับการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา รวม

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ร้อยละ

ปริญญาตรี	 4,713	 950	 245	 5,908	 95.63	

ปริญญาโท	 232	 15	 -	 247	 4.00	

ปริญญาเอก	 23	 -	 -	 23	 0.37	

รวม 4,968 965 245 6,178 100.00

แผนภูมิที่10จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2554จำแนกตามระดับการศึกษา

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ปริญญาตรี 95.63%

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

4.00%

0.37%
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ตารางที่	26	จำนวนนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2554	
												จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา	

คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา จำนวน ร้อยละ

คณะครุศาสตร์	 1,100	 17.80	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 195	 3.16	

คณะมนุษยศาสตร์	 620	 10.04	

คณะวิทยาการจัดการ	 1,003	 16.23	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 187	 3.03	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์

ทางเลือก	

135	 2.18	

สำนักวิชาสังคมศาสตร์	 413	 6.69	

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 125	 2.02	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 110	 1.78	

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 583	 9.44	

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	 805	 13.03	

สำนักวิชากฎหมาย	 239	 3.87	

สำนักวิชาบัญชี	 433	 7.01	

สำนักวิชาการท่องเที่ยว	 230	 3.72	

รวม 6,178 100.00

แผนภูมิที่11จำนวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2554จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา

คณะครุศาสตร์ 17.80%

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

สำนักวิชากฎหมาย

สำนักวิชาบัญชี

สำนักวิชาการท่องเที่ยว

3.16%

10.04%

16.23%

3.03%

2.18%

6.69%

2.02%

1.78%

9.44%

13.03%

3.87%

7.01%

3.72%
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ตารางที่	27	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ปีการศึกษา	2554	จำแนกตามระดับการศึกษา	




ระดับการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา รวม

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

จำนวน ร้อยละ

ปริญญาตรี	 14,592	 3,426	 1,168	 19,186	 93.89	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 74	 -	 -	 74	 0.36	

ปริญญาโท	 971	 93	 25	 1,089	 5.33	

ปริญญาเอก	 82	 -	 3	 85	 0.42

รวม 15,719 3,519 1,196 20,434 100.00

ตารางที่	28	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ปีการศึกษา	2554
												จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา	

คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา จำนวน ร้อยละ

คณะครุศาสตร์	 4,740	 23.20	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 946	 4.63	

คณะมนุษยศาสตร์	 1,740	 8.52	

คณะวิทยาการจัดการ	 2,988	 14.62	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 426	 2.08	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ	

การแพทย์ทางเลือก	

472	 2.31	

สำนักวิชาสังคมศาสตร์	 1,091	 5.34	

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 245	 1.20	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 724	 3.54	

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2,147	 10.51	

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	 2,366	 11.58	

สำนักวิชากฎหมาย	 863	 4.22	

สำนักวิชาบัญชี	 1,075	 5.26	

สำนักวิชาการท่องเที่ยว	 611	 2.99	

รวม 20,434 100.00

2.จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

แผนภูมิที่12จำนวนนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา2554จำแนกตามระดับการศึกษา
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ปริญญาตรี 93.89%

ประกาศนียบัตรบัญฑิต

ปริญญาโท

0.36%

5.33%

ปริญญาเอก 0.42%

แผนภูมิที่13จำนวนนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา2554
จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา

0 5 10 15 20 25

23.20%

4.63%

8.52%

14.62%

2.08%

2.31%

5.34%

1.20%

3.54%

10.51%

11.58%

4.22%

5.26%

2.99%

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

สำนักวิชากฎหมาย

สำนักวิชาบัญชี

สำนักวิชาการท่องเที่ยว
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ตารางที่	29	จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ	ปีการศึกษา	2554	จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ

ประกาศนียบัตร 151	 28.98	

ปริญญาตรี 347	 66.60	

ปริญญาโท 21	 4.03	

ปริญญาเอก 2	 0.39	

รวม 521 100.00

3.จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

แผนภูมิที่14จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติปีการศึกษา2554จำแนกตามระดับการศึกษา

0 10 20 30 40 50 60 70

ประกาศนียบัตร 28.98%

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

66.60%

4.03%

ปริญญาเอก 0.39%
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ตารางที่	30จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ	ปีการศึกษา	2554	จำแนกตามหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน จำนวน ร้อยละ

ศูนย์การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 151	 28.98	

คณะมนุษยศาสตร์ 281	 53.93	

คณะวิทยาการจัดการ 60	 11.52	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 5	 0.96	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 1	 0.19	

บัณฑิตวิทยาลัย 23	 4.42	

รวม 521 100.00

แผนถูมิที่15จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติปีการศึกษา2554จำแนกตามหน่วยงาน

0 10 20 30 40 50 60 70

ศูนย์การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 28.98%

คณะมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

53.93%

11.52%

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.96%

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 0.19%

บัณฑิตวิทยาลัย 4.42%

ตารางที่	31จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ		
													ปีการศึกษา	2554	จำแนกตามประเทศ

ชื่อประเทศ จำนวน ร้อยละ

China 510	 97.90	

Myanmar 5	 0.96	

America 2	 0.38	

Lao 2	 0.38	

Korea 1	 0.19	

Japan 1	 0.19	

รวม 521 100.00

0 20 40 60 80 100

แผนภูมิที่16จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติปีการศึกษา2554จำแนกตามประเทศ

Japan 0.19%

Korea

Lao 0.38%

0.19%

America 0.38%

Myanmar

China 97.90%

0.96%
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ตารางที่	32	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2553	จำแนกตามระดับการศึกษา	

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ

ปริญญาตรี	 2,647	 77.69	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 489	 14.35	

ปริญญาโท	 268	 7.87	

ปริญญาเอก 3	 0.09	

รวม 3,407 100.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80

แผนภูมิที่17จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2553จำแนกตามระดับการศึกษา

77.69%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

14.35%

7.87%

0.09%

ผูส้ำเรจ็การศกึษา
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แผนภูมิที่18จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2553จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1.20%

17.47%

9.42%

5.25%

7.34%

1.38%

34.55%

1.06%

0.03%

14.35%

3.05%

0.79%

0.06%

2.26%

1.70%

0.09%
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ตารางที่	33	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2553	จำแนกตามวุฒิการศึกษา	

วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	 41	 1.20	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 595	 17.47	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(รป.บ.)	 321	 9.42	

นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.)	 179	 5.25	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	 250	 7.34	

แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(พท.บ.) 47	 1.38	

บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)	 1,177	 34.55	

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.) 36	 1.06	

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถ.บ.)	 1	 0.03	

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(ป.บัณฑิต)	 489	 14.35	

ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.)	 104	 3.05	

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.)	 27	 0.79	

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วท.ม.)	 2	 0.06	

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.)	 77	 2.26	

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รป.ม.)	 58	 1.70	

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ปร.ด.) 3	 0.09	

รวม 3,407 100.00
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ตารางที่	34จำนวนบัณฑิตเกียรตินิยม	ปีการศึกษา	2553	จำแนกตามวุฒิการศึกษา	

 

เกียรตินิยมอันดับ1 เกียรตินิยมอันดับ2 จำนวน ร้อยละ

ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	 -	 1	 1	 1.41	

บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)	 6	 12	 18	 25.35	

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	 2	 13	 15	 21.13	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	 3	 3	 6	 8.45	

นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.)	 1	 1	 2	 2.82	

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(รป.บ.)	 6	 13	 19	 26.76	

แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(พท.บ.)	 3	 7	 10	 14.08	

รวม 21 50 71 100.00

0 5 10 15 20 25 30

แผนภูมิที่19จำนวนบัณฑิตเกียรตินิยมปีการศึกษา2553จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

1.41%

25.35%

21.13%

8.45%

2.82%

26.76%

14.08%

บณัฑติเกยีรตนิยิม

วุฒิการศึกษา
บัณฑิตเกียรตินิยม รวม
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การพัฒนานักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดกิจกรรมสำหรับพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน	

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา	กิจกรรมนักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีความพร้อม	

ทางด้านบุคลิกภาพ	ความฉลาดทางอารมณ์	ทักษะชีวิต	และการใช้ปัญญาควบคู่กับคุณธรรม	จริยธรรม	สามารถฝึกการคิด

แบบมีเหตุผล	รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น	การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้	

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในหลายลักษณะ	 เช่น	กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	กิจกรรมกีฬา	และ	

การส่งเสริมสุขภาพ	กิจกรรมสังคมและบำเพ็ญประโยชน์	 กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมนันทนาการ	และกิจกรรม	

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะต้องเป็นที่ยอมรับจาก

สังคมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ดังนี้	

	 1.	 เป็นคนดี	

	 2.	มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และภาษาที่	3	เช่น	ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี/	

	 	 ภาษาลาว/ภาษาเมียนมาร์/ภาษาอินเดีย	

	 3.	มีทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์	และการใช้งานเพื่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	มีความรู้	ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	

	 5.	มีความใฝ่รู้	และสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเพื่อส่วนรวม	
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ตารางที่	35	จำนวนกิจกรรมสำหรับพัฒนานักศึกษา		

												ประจำปี	2554		

ชื่อหน่วยงาน จำนวนกิจกรรม

คณะครุศาสตร์	 30	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 12	

คณะมนุษยศาสตร์	 29	

คณะวิทยาการจัดการ	 54	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 21	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน	

และการแพทย์ทางเลือก	

6	

สำนักวิชาสังคมศาสตร์	 45	

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 2	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 2	

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	

5	

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	 4	

สำนักวิชากฎหมาย	 2	

สำนักวิชาบัญชี	 2	

สำนักวิชาการท่องเที่ยว	 5	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 10	

กองพัฒนานักศึกษา	 58	

ศูนย์ทดสอบและอบรมภาษาต่างประเทศ	 5	

รวม 292
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  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและวิชาชีพ	 โดยในปี	 2554	มีนักศึกษาได้รับ

รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ	วิชาชีพ	คุณธรรม

จริยธรรม	 กีฬา	 สุขภาพ	 และสิ่งแวดล้อม	 หรือด้านอื่น	

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต	ดังนี้	
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ตารางที่	 36	 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ	 วิชาชีพ	คุณธรรม	 จริยธรรม	กีฬา						

													สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	ประจำปี	2554	

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ วันเดือนปี/สถานที่ คณะ/วิทยาลัย/
สำนักวิชาที่สังกัด

นางนงคราญ	ชัยพงษ์	 ผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาแทนคุณ

แผ่นดินเพื่อชาติไทย	สาขาครูปฏิบัติ

การสอนดีเด่น	

10	มกราคม	2554	





คณะครุศาสตร์	





ครูดีในดวงใจ	ระดับประถมศึกษา		

ครั้งที่	8	

16	มกราคม	2554		

ณ	โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่	

สำนักงานเขตพื้นที่	

การศึกษาเชียงราย	เขต	4	

คณะครุศาสตร์	

นายทักษิณ	ถิ่นเมือง	 ชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการด้าน

คุณภาพชีวิตระดับอุดมศึกษา	

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ครั้งที่	2	

14	–	17	มกราคม	2554	 สำนักวิชา

วิทยาศาสตร์	

สุขภาพ	

น.ส.พัทธนิษย์	คำธาร	 ชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ	

ด้านคุณภาพชีวิตระดับอุดมศึกษา		

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ครั้งที่	2	

14	–	17	มกราคม	2554	 สำนักวิชา

วิทยาศาสตร์	

สุขภาพ	

น.ส.จันจิรา	อุดไท	 ชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ	

ด้านคุณภาพชีวิตระดับอุดมศึกษา		

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ครั้งที่	2	

14	–	17	มกราคม	2554	 สำนักวิชา

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ	

น.ส.จิราวรรณ	ชาติพันจันทร์	 เยาวชนดีเด่น	 20	กันยายน	2554		

ณ	สภาสังคมสงเคราะห์			

วิทยาลัยนานาชาติ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

นายศิริพงษ์	วงษ์ษา	



เยาวชนดีเด่น	จ.เชียงราย	 24	กันยายน	2554		

ณ	องค์การบริหาร	

ส่วนจังหวัดเชียงราย	

สำนักวิชา	

บริหารรัฐกิจ	

นักศึกษาดีเด่นด้านผู้นำนักศึกษา	 กุมภาพันธ์	2554	 สำนักวิชา	

บริหารรัฐกิจ	

อาสาสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่น

จังหวัดเชียงราย	เนื่องในวันอาสาสมัคร

ไทย	และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	

ตุลาคม	2554		

ณ	ศาลากลาง	จังหวัดเชียงราย

โดย	สำนักงานพัฒนาสังคม	

และความมั่นคงของมนุษย์	

จ.เชียงราย	

สำนักวิชา	

บริหารรัฐกิจ	

น.ส.ทาริกา	จาเต๋จ๊ะ	 เยาวสตรีไทยดีเด่น	2554	 กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	

วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและ	

การแพทย์ทางเลือก	
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สวัสดิการนักศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดสวัสดิการ

สำหรับนักศึกษาในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 สวัสดิการด้าน

หอพัก	การให้บริการแนะแนวสารสนเทศ	และทุนการศึกษา

แก่นักศึกษา	ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่เป็นเงินจัดสรร

จากรัฐบาล	 เพื่อให้นักศึกษาได้กู้ ยืมเพื่ อการศึกษา		

ทุนการศึกษาจากองค์กรภายนอก	 และทุนกู้ยืมฉุกเฉิน	

นอกจากนี้ยังให้บริการด้านสุขภาพ	สถานที่ออกกำลังกาย	

สถานที่พักผ่อน	 ธนาคาร	 ตู้ เ อที เอ็ม	 ร้ านหนั งสื อ	

ร้านสะดวกซื้อ	โรงอาหาร	ร้านซักรีด	เป็นต้น	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดตั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขึ้น	

เมื่อปี	พ.ศ.	2528	โดยได้รับงบประมาณในการ

ก่อสร้างอาคาร	ตลอดจนครุภัณฑ์จากธนาคารโลก

ปั จจุ บั นจั ดการ เรี ยนการสอนทั้ ง ในระดับ	

เตรียมอนุบาล	 ระดับอนุบาล	และระดับประถม

ศึกษา	 โดยแบ่งออกเป็นระดับเตรียมอนุบาล	

จำนวน	 1	 ห้องเรียน	 ระดับอนุบาล	 จำนวน		

6	 ห้องเรียน	 ระดับประถมศึกษา	 จำนวน		

12	ห้องเรียน	รวมทั้งหมด	 19	ห้องเรียน	และ	

ในปีการศึกษา	 2554	 มีบุคลากรสายสอน	

จำนวน	30	คน	บุคลากรสายสนับสนุนการสอน	

จำนวน	 12	 คน	 และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น	

667	คน	

การจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



ผลการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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การประกันคุณภาพการศึกษา

	 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545

ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่	

มุ่งเน้นคุณภาพ	 และมาตรฐาน	 โดยกำหนด	

รายละเอียดไว้ ในหมวด	 6	 มาตรฐาน	 และ	

การประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อใช้เป็นกลไก

ในการผดุงรักษาคุณภาพ	 และมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่าง

ต่อเนื่อง	และในปีการศึกษา	2550	มหาวิทยาลัย

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	

(พ.ศ.	 2544-2548)	 เพื่อการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาตามแนวทางของ	สมศ.	 ในกลุ่มที่เน้น

ก า รผลิ ตบัณฑิ ต และพัฒนาสั ง คม	 โดยมี	

ผลการประเมิน	 4.14	 คะแนน	 (ระดับดี)	 จาก

คะแนนเต็ม	5.00	

	 และผลการประเมินคุณภาพภายใน	

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

ประจำปีการศึกษา	 2553	 มีผลการประเมิน	

4.67	คะแนน	(ระดับดีมาก)	จากคะแนนเต็ม	5.00	
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การปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่

ตารางที่	37	รายชื่อหลักสูตรปรับปรุง	และหลักสูตรใหม่	ประจำปี	2554		

ชื่อหลักสูตร ประเภท หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1	 ศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย	
(ศศ.บ.)	

หลักสูตรปรับปรุง	 คณะมนุษยศาสตร์	

2	 นิติศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชานิติศาสตร์	(น.บ.)	

หลักสูตรปรับปรุง	 สำนักวิชากฎหมาย	

3	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น	
(รป.บ.)	

หลักสูตรปรับปรุง	 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	

4	 ศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาดนตรี	(ศศ.บ.)	

หลักสูตรปรับปรุง	 สำนักวิชา
สังคมศาสตร์	

5	 ศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาภาษาไทย	(ศศ.บ.)	

หลักสูตรใหม่	 คณะมนุษยศาสตร์	

6	 ศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์	
(ศศ.บ.)	

หลักสูตรใหม่	 สำนักวิชา
สังคมศาสตร์	

7	 ศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	
(ศศ.บ.)	

หลักสูตรใหม่	 สำนักวิชาการท่องเที่ยว	

8	 ศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาการบริหารโรงแรม	
(ศศ.บ.)	

หลักสูตรใหม่	 สำนักวิชาการท่องเที่ยว	

9	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษา	(ศศ.ม.)	

หลักสูตรใหม่	 วิทยาลัยนานาชาติ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ตารางที่	38	รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนาใหม่	ประจำปี	2554

ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาไทยศึกษา	(ศศ.บ.)	 สำนักวิชาสังคมศาสตร์	

2	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	(ศศ.บ.)	 สำนักวิชาสังคมศาสตร์	

3	 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต	สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วย	(พท.บ.)	 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	

4	 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต		

สาขาวิชาการดูแลผู้สูงวัยและผู้พิการ	(พท.บ.)

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	

5	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา	(ศศ.บ.)	 วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

6	 บัญชีบัณฑิต	สาขาวิชาบัญชี	(บช.บ.)	 สำนักวิชาบัญชี	

7 บัญชีมหาบัณฑิต	สาขาวิชาบัญชี	(บช.ม.)	 สำนักวิชาบัญชี
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มี	

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์	

(E-Learning)	 สำหรับนักศึกษา	 โดยมีห้อง

สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา	จำนวน	1	ห้อง

ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ

นักศึกษาอย่างครบครัน	 มีคอมพิวเตอร์

สำหรับให้บริการ	จำนวน	85	ชุด	มีจำนวน

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งาน	21,060	ครั้ง	

มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ	

15	รายวิชา	ดังนี้	

การจดัการเรยีนการสอน

ผา่นระบบE-Learning

ตารางที่	39	รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ	E-Learning	ประจำปี	2554		

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน

GEN1011	 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต	 ผศ.กฤษณา	อายุรพงค์	และคณะ	

GEN1012	 การดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ผศ.กิตติศักดิ์	ขยันการ	และคณะ	

GEN1013	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ผศ.ธิดาลักษณ์	อยู่เย็น	และคณะ	

GEN1021	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 ผศ.เทพฤทธิ์	เยาว์ธานี	และคณะ	

GEN1022	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	1	 อ.พัชราภรณ์	เชาวนพูนผล	และคณะ	

GEN1023	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	2	 อ.นพพร	ชมพู	และคณะ	

GEN1024	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 อ.เสกสรรค์	พันธุ์สืบ	และคณะ	

GEN1031	 สุนทรียภาพแห่งชีวิต	 ผศ.อุนนัดดา	แสงงาม	และคณะ	

GEN1032	 ล้านนาศึกษา	 ผศ.มาลี	หมวกกุล	และคณะ	

GEN1033	 จริยธรรมเพื่อชีวิต	 ผศ.ปรีดา	จันทร์แจ่มศรี	และคณะ	

GEN1034	 สังคมโลกและภูมิภาค	 อ.จุไรรัตน์	วรรณศิริ	และคณะ	

GEN1041	 สังคมไทยและท้องถิ่น	 อ.ดร.อนัตต์	ลัคนหทัย	และคณะ	

GEN1042	 การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย	 ผศ.ดร.เลหล้า	ตรีเอกานุกูล	และคณะ	

GEN1043	 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม อ.ณัฐพงศ์	รักงาม	และคณะ	

GEN1044	 ทักษะชีวิต	 ผศ.ดร.กมลกาญจน์	อ่ำบัว	และคณะ	
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดตั้ งหน่วยงานสหกิจศึกษาขึ้นใน

มหาวิทยาลัย	 ทั้งนี้เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา	

ด้านการพัฒนาอาชีพ	 และเสริมทักษะ	 ประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบ	

การทำงานจริง	 โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกับ

สถานประกอบการและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต	 เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

แรงงาน	 รวมทั้งเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ	 วิชาชีพ	 และการพัฒนาตนเอง	

แก่นักศึกษา	

การจดัตัง้หนว่ยงานสหกจิศกึษา
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ดำเนินการ

พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในหลายๆ	ด้าน	 เช่น	

การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา	 การสนับสนุน	

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	การจัดกิจกรรมส่งเสริม

และสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย์	 การจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพ	

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่	 การฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	 และการเข้าร่วม

ประชุม	 สัมมนา	 ฝึกอบรม	 การศึกษาดูงานทั้งใน	

และต่างประเทศ	

ตารางที่	40จำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ	ประจำปี	2554		




ชื่อหน่วยงาน

จำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

รวม ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

รวม ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

รวม

คณะครุศาสตร์	 -	 -	 -	 5	 -	 5	 5	 -	 5	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 2	 -	 2	 7	 -	 7	 9	 -	 9	

คณะมนุษยศาสตร์	 6	 3	 9	 8	 3	 11	 14	 6	 20	

คณะวิทยาการจัดการ	 -	 -	 -	 13	 -	 13	 13	 -	 13	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 -	 -	 -	 9	 1	 10	 9	 1	 10	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	 18	 -	 18	 2	 -	 2	 20	 -	 20	

สำนักวิชาสังคมศาสตร์	 -	 -	 -	 6	 -	 6	 6	 -	 6	

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 -	 -	 -	 -	 1	 1	 -	 1	 1	

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	 -	 -	 -	 -	 1	 1	 -	 1	 1	

กองกลาง	สำนักงานอธิการบดี -	 -	 -	 1	 -	 1	 1	 -	 1	

กองวิเทศสัมพันธ์	สำนักงาน

อธิการบดี	

1	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 -	 1	

สำนักบริการวิชาการแก่สังคม	 1	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 -	 1	

สำนักการศึกษาต่อเนื่องและ	

ฝึกอบรม	

2	 -	 2	 2	 -	 2	 4	 -	 4	

รวม 30 3 33 53 6 59 83 9 92

การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา

การพัฒนาอาจารย์
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การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่	41	จำนวนอาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ประจำปี	2554		

ชื่อหน่วยงาน จำนวนอาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ. รศ. ศ. รวม

คณะครุศาสตร์	 12	 1	 -	 13	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 9	 -	 -	 9	

คณะมนุษยศาสตร์	 13	 -	 -	 13	

คณะวิทยาการจัดการ	 9	 -	 1	 10	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 8	 5	 -	 13	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ

การแพทย์ทางเลือก	

3	 -	 -	 3	

สำนักวิชาสังคมศาสตร์	 9	 -	 -	 9	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 1	 -	 -	 1	

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

10	 -	 -	 10	

สำนักวิชากฎหมาย	 3	 -	 -	 3	

สำนักวิชาบัญชี	 1	 -	 -	 1	

สำนักวิชาการท่องเที่ยว	 2	 -	 - 2	

รวม 80 6 1 87
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ตารางที่	42รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัล/ผลงานทางวิชาการ	หรือวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ	ประจำปี	2554		

ชื่อ–สกุล รางวัล/ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ชื่อหน่วยงานที่จัด วันเดือนปี
ที่ได้รับรางวัล

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	 เกียรติบัตรผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณา

คัดเลือกนำเสนอในกลุ่มดีเด่นภาคนิทรรศการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	ครั้งที่	2	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

พิบูลสงคราม	





14	–	17	

มกราคม	2554	



 เกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัย	

ภาคโปสเตอร์	ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	“อนาคตชนบทไทย	

:	ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ	

อย่างยั่งยืน”	



มหาวิทยาลัยขอนแก่น	



28	–	30	

มกราคม	2554	

 เกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัยใน		

Thailand	Research	Symposium	2011	

ภาคโปสเตอร์	

สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

28	-	30		

สิงหาคม	2554	

Mr.Maung	Aung		 The	Best	Practice	Awards	 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	

โดย	วิทยาลัยนานาชาติ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ร่วมกับ	

University	of	Colombo

9	สิงหาคม	2554	

รศ.ประกายศรี	ศรีรุ่งเรือง	 The	Best	Practice	Awards	 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	

โดย	วิทยาลัยนานาชาติ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ร่วมกับ	

University	of	Colombo	

12	สิงหาคม	2554	

บุคลากรที่ได้รับรางวัล/ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ



ผลการดำเนินงาน
 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
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การวิจัยและงานสร้างสรรค์
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ตารางที่	43	งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย	ประจำปี	2554		

แหล่งงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน ร้อยละ

ภายในมหาวิทยาลัย	

งบแผ่นดิน	 11	 5,000,000	 41.08	

งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 60	 2,094,000	 17.20	

ภายนอกมหาวิทยาลัย	

หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ	 10	 5,077,193	 41.72	

รวม 81 12,171,193 100.00

แผนภูมิที่20งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี2554

0 10 20 30 40 50

งบแผ่นดิน 41.08%

งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ

17.20%

41.72%

 การวิจัยและพัฒนาถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย	คณาจารย์ที่มีคุณภาพ	การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ	นักศึกษาที่มีคุณภาพ	การบริการวิชาการ	และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ	ล้วนมีผลมาจาก
การสร้างความเข้มแข็งของการวิจัย	

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย



76

ตารางที่	44	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน	ประจำปี	2554		

ลำดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย งบประมาณ

1	 การดูแลรักษาและรักษาสุขภาพด้วยตนเองสำหรับชุมชน	

ตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล	

รศ.พัชรา	ก้อยชูสกุล	

นายยุทธศิลป์	ชูมณี	

นางธิดารัตน์	สุขประภาภรณ์	

858,600	

2	 รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการดูแลรักษาสุขภาพด้วย

ตนเองสำหรับชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงราย	

รศ.พัชรา	ก้อยชูสกุล	

อ.กาญจนา	ปินตาคำ	

นางอัจฉรา	สินไชยกุล	

373,300	

3	 การศึกษาบริบทของการดูแลและรักษาสุขภาพด้วยตนเอง

สำหรับชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงราย	

นายยุทธศิลป์	ชูมณี	

นางธิดารัตน์	สุขประภาภรณ์	

135,700	

4	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับชุมชน	

ตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเชียงราย	

อ.ดร.กิตติศักดิ์	นิวรัตน์	

อ.ดร.ปรมินทร์	อริเดช	

135,700	

5	 การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อ

นำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

อ.ปวีณา	ลี้ตระกูล	

ผศ.ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล	

514,800	

6	 การจัดการศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพื้นที่

ชายแดนของจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.สุชาติ	ลี้ตระกูล	

อ.ปวีณา	ลี้ตระกูล	

558,300

7	 พัฒนารูปแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานต้นแบบผสมผสาน	

วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น	

อ.วิชิต	นางแล	

นายยุทธศิลป์	ชูมณี	

597,300	

8	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย	

ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย	

นางธิดารัตน์	สุขประภาภรณ์	 305,400	

9	 การสร้างต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย	

อ.กษิดิศ	ใจผาวัง	

ผศ.สุธีรา	อะทะวงษา	

อ.นิเวศ	จีนะบุญเรือง	

อ.ศิริพรรณ	จีนะบุญเรือง	

น.ส.รัตน์ดาว	ปาจิตร	

น.ส.ธัญชนิต	ควรคิด	

น.ส.ภิญญาพัชน์	เลิศฤทธิ์ปัญญากุล	

715,400	

10 การพัฒนาชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	

ในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.ชูกลิ่น	อุนวิจิตร	 610,800	

11	 การผลิตเครื่องอบแห้งและการรมควันกำมะถันผักตบชวา	

กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาย	ต.บ้านสาง	อ.เมือง	จ.พะเยา	

อ.มนูญ	วงค์ภูคำ	

อ.จรัญ	คนแรง	

อ.อัญชณา	อุประกูล	

194,700	

รวม 5,000,000

จำนวนโครงการวิจัย
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ตารางที่	45	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต่างๆ	ประจำปี	2554

ลำดับ ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ

1	 การสื่อสารองค์ความรู้ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

ในบ้านหัวดอย	ต.ท่าสาย	อ.เมือง	จ.เชียงราย			

ผศ.เพ็ญพรรณ	กาญภิญโญ	 สำนักงานเครือข่าย

บริหารการวิจัยภาค

เหนือตอนบน	(สกอ.)	

100,000	

2	 การศึกษาการจัดการต้นลิงลาว	(Tupistra	

albiflara	K.Larsen)	สู่เศรษฐกิจชุมชนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	:	กรณีศึกษา

ตำบลเทพเสด็จ	อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่			

อ.วิชร	นันต๊ะยานา	 สำนักงานเครือข่าย

บริหารการวิจัยภาค

เหนือตอนบน	(สกอ.)	

100,000	

3	 การจัดการป่าชุมชนบ้านดอนมูล	ต.เมืองชุม	

อ.เวียงชัย	จ.เชียงราย	

น.ส.เพ็ญศรี	ม้าแก้ว	 สำนักงานเครือข่าย

บริหารการวิจัยภาค

เหนือตอนบน	(สกอ.)	

100,000	

4 การประยุกต์และวิเคราะห์บทเรียนจาก	

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	:		

กรณีศึกษา	แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	

และความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน	

บ้านห้วยแม่ซ้าย	ต.แม่ยาว	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

900,000	

5	 ตัวเร่งปฏิกิริยาอนุภาคนาโนสำหรับ

ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของ	

น้ำมันพืชเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ	

ของการผลิตไบโอดีเซล	

อ.ดร.จินดา	ศิริตา	 ทุนร่วม	สกว.	สกอ.	

และมรช.	

480,000	

6	 เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการพัฒนา	

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และ	

สิ่งแวดล้อมของชุมชนต่างชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน	

รศ.ดร.มาฆะ	ขิตตะสังคะ	 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

670,000	

7	 การจัดการขีดความสามารถในการรองรับ	

การท่องเที่ยวโดยชุมชน	บ้านถ้ำปลา	

จังหวัดเชียงราย	ระยะที่	1	

ผศ.ดร.ชูกลิ่น	อุนวิจิตร	 สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)	

217,193	

8	 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

จังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.วิรุณสิริ	ใจมา	 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

1,975,000	

9	 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า	

บ้านน้ำบ่อขาว	ต.ห้วยไคร้	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	

ผศ.ดร.เลหล้า	ตรีเอกานุกูล	 ชมรมไตหย่า	

ในประเทศไทย	

35,000	

10	 การขยายผลต่อยอดระบบซอฟแวร์บัญชี	

เพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านลงสู่ชุมชน	

ผศ.ดร.วัฒนา	ยืนยง	 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

500,000	

รวม 5,077,193
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ตารางที่	46	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้		

											(งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย)	ประจำปี	2554		

ลำดับ ประเภทงานวิจัย จำนวนโครงการ จำนวนเงิน

1	 วิจัยชั้นเรียน	 39	 619,000		

2	 ระดับมหาวิทยาลัย	 3	 215,000		

3	 ระดับโปรแกรมวิชา	 6	 530,000		

4 ระดับคณะ	 2	 430,000		

5	 ระดับหน่วยงาน	 2	 90,000		

6	 ระดับบุคลากร	 8	 210,000		

รวม 60 2,094,000
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ตารางที่	47	รายชื่อบุคลากรที่นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	ประจำปี	2554		

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ สถานที่นำเสนอ

1	 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้าน	

ล้านนา	:	ข้าวควบ	

ผศ.วาสนา	แก้วโพธิ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	

จังหวัดพิษณุโลก	

2	 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์

พริกแกงพื้นเมืองปลอดภัยชุมชนเวียงพางคำ	

อำเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	

ผศ.วาสนา	แก้วโพธิ์	 โรงแรมเจ	บี	หาดใหญ่	

อำเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	

3	 The	contested	perception	of	tourism	

stakeholders	towards	tourism	

development	in	the	historic	town	of	

Chiang	Saen,	Thailand	

อ.ดร.เสงี่ยม	บุญพัฒน์	 Budapest	Business	School,	

Hungary	

4	 Classroom	Action	Research	for	Study	

the	Result	of	Using	the	Contemplative	

Education	in	Systematic	Thinking	for	

the	Career	Subject	of	the	Student	in	

the	Faculty	of	Education	

ผศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท	 ประเทศศรีลังกา	

5	 Development	of	Training	Courses	in	

Creative	Thinking	Teaching	Techniques	

for	Student	Teachers	

อ.ดร.เกศราพรรณ	คงเจริญ	 ประเทศศรีลังกา	

6	 Comparative	Study	Of	The	Social	

Organization	Pattern	Of	Chiang	Saen	

Communities	And	The	Pattern	

Appearing	In	Mangraisart	

อ.สุรชัย	อุฬารวงศ์	 ประเทศศรีลังกา	

7	 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.ประภาพรรณ	ไชยานนท์	 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	

มหามงคลพระชนมพรรษาครบ	7	รอบ

ณ	โครงการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	

ในพระราชดำริ	จังหวัดเชียงใหม่	

8	 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้าน

อาหารไทย	รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายในนครคุณหมิง	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	

อ.สุกฤตา	ภวภูตานนท์		

ณ	มหาสารคาม	

การประชุมวิชาการและนำเสนอ	
ผลงานวิจัย	ครั้งที่	1	“การวิจัย	
สู่การพัฒนาสังคม”	(Research	for	
Social	Development)		
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

9	 ประวัติการค้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็น

ธุรกิจดั้งเดิมในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.เฉลิมชัย	คำแสน	 การประชุมวิชาการและนำเสนอ	
ผลงานวิจัย	ครั้งที่	1	“การวิจัย	
สู่การพัฒนาสังคม”	(Research	for	
Social	Development)		
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	

การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ สถานที่นำเสนอ

10	 ความต้องการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของทรัพยากรบุคคลภาคการท่องเที่ยวใน

จังหวัดเชียงราย	

อ.เบญจวรรณ	เบญจกรณ์	 การประชุมวิชาการและนำเสนอ	

ผลงานวิจัย	ครั้งที่	1	“การวิจัย	

สู่การพัฒนาสังคม”	(Research	for	

Social	Development)		

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

11	 การใช้เทคนิคสื่อมัลติมีเดียสอนทักษะ	

การถ่ายทอดเพื่อแก้ปัญหาการเรียน	

ในวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นของนักศึกษา

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์	

อ.ประทัย	พิริยะสุรวงค์	 การประชุมวิชาการและนำเสนอ	

ผลงานวิจัย	ครั้งที่	1	“การวิจัย	

สู่การพัฒนาสังคม”	(Research	for	

Social	Development)		

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

12	 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	

ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากรของ	

นักศึกษาบัญชี	

อ.วรลักษณ์	วรรณโล	 การประชุมวิชาการและนำเสนอ	

ผลงานวิจัย	ครั้งที่	1	“การวิจัย	

สู่การพัฒนาสังคม”	(Research	for	

Social	Development)		

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

13	 ผลสัมฤทธิ์ในการเสริมทักษะการเรียนรู้	

ด้านสื่อโดยการเปิดรับสื่ออย่างต่อเนื่อง	

และจัดกิจกรรมกลุ่มในการเรียนการสอนวิชา	

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	

ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์	

อ.จิราพร	ขุนศรี	 การประชุมวิชาการและนำเสนอ	

ผลงานวิจัย	ครั้งที่	1	“การวิจัย	

สู่การพัฒนาสังคม”	(Research	for	

Social	Development)		

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

14	 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการเรียนวิชา

ธุรกิจการบินโดยใช้เอกสารประกอบ	

การสอน	

ผศ.อรวรรณ	บุญพัฒน์	 การประชุมวิชาการและนำเสนอ	

ผลงานวิจัย	ครั้งที่	1	“การวิจัย	

สู่การพัฒนาสังคม”	(Research	for	

Social	Development)		

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

15	 The	Use	of	Information	on	Tourism	

Business	Management	in	Chiangrai	

Province	

Dr.Sermsiri	Nindum	 International	Conference		

“Toward	Enhancement	of	Economic,

Social,	Technological	and	

Environment	Development	for	

Welfare	Implications	in	

the	Greater	Mekong	Sub	region	

and	Asia-Pacific”	

Venue	:	Jogiakarta		Plaza	Hotel,	

Yogyakarta,	Indonesia	
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ สถานที่นำเสนอ

16	 Local	Wisdom	Implementation	:	

A	Case	Study	of	Relaxing	Massage	in	

Home	Stays	Business	By	Community	

Participation	of	Chiangrai	Hill-tribe	

Development	and	Welfare	Center	

Assoc.Prof.	Kassama	Kason	 International	Conference		

“Toward	Enhancement	of	Economic,

Social,	Technological	and	

Environment	Development	for	

Welfare	Implications	in	

the	Greater	Mekong	Sub	region	

and	Asia-Pacific”	

Venue	:	Jogiakarta		Plaza	Hotel,	

Yogyakarta,	Indonesia	

17	 The	Guidance	for	Building	up	the	

Achievement	of	the	Sufficiency	

Economy	Development	of	Agriculturists	

in	Chiangrai	Province	

Assist.Prof.Dr.	Wirunsiri	

Jaima	

International	Conference		

“Toward	Enhancement	of	Economic,

Social,	Technological	and	

Environment	Development	for	

Welfare	Implications	in	

the	Greater	Mekong	Sub	region	

and	Asia-Pacific”	

Venue	:	Jogiakarta		Plaza	Hotel,	

Yogyakarta,	Indonesia

18	 Sufficiency	Economy	Philosophy	in		

an	Application	to	Production	and	

Management	of	the	Community	

Enterprises	in	Chiangrai	Province	

Mrs.Sasitorn	Manuswarakul	 International	Conference		

“Toward	Enhancement	of	Economic,

Social,	Technological	and	

Environment	Development	for	

Welfare	Implications	in	

the	Greater	Mekong	Sub	region	

and	Asia-Pacific”	

Venue	:	Jogiakarta		Plaza	Hotel,	

Yogyakarta,	Indonesia	

19	 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาติพันธุ์	

ลุ่มน้ำกก	–	ลุ่มน้ำโขง	ส่วนที่	1		

จังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	 งานนเรศวรวิจัย	ครั้งที่	7		

ก้าวสู่ทศวรรษที่	3	มุ่งมั่นงานวิจัย	

พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน		

วันที่	29-30	กรกฎาคม	2554		

ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร		

จังหวัดพิษณุโลก	

20	 การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาโปรแกรม

วิชาสังคมศึกษา	คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

อ.ต้องรัก	จิตรบรรเทา	 งานนเรศวรวิจัย	ครั้งที่	7		

ก้าวสู่ทศวรรษที่	3	มุ่งมั่นงานวิจัย	

พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน		

วันที่	29-30	กรกฎาคม	2554		

ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร		

จังหวัดพิษณุโลก	
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ สถานที่นำเสนอ

21	 ภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ชีววัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน	

ลุ่มน้ำกก	–	ลุ่มน้ำโขง	ส่วนที่	1	:	

กรณีศึกษา	จังหวัดเชียงราย			

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	 การประชุมทางวิชาการ	ปี	2554	

“อนาคตชนบทไทย	:	ฐานรากที่

มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ	

อย่างยั่งยืน	จัดโดย	สำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วันที่	27-29	

มกราคม	2554	ณ	ห้องมงกุฎเพชร	

โรงแรมโฆษะ	จังหวัดขอนแก่น	

22	 การศึกษาและการจัดการความรู้	

ด้านชีววัฒนธรรมของชาติพันธุ์	

ในลุ่มน้ำกก	–	ลุ่มน้ำโขง	ส่วนที่	1	:		

กรณีศึกษา	จังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	 วันที่	26-30	สิงหาคม	2554	

ศูนย์ประชุมบางกอก	

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	

กรุงเทพมหานคร	

23	 A	Study	and	Knowledge	Management	

of	Biological	Culture	of	Ethnic	Groups	

at	the	Basins	of	Mae	Kok	River	and	

Mekong	River	Zone	I	:	Case	Study	in	

Chiangrai	Province.	

Assist	Prof.Dr.	Ranida	

Pingmoung	

The	Inter-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	

through	Economic,	Social		

and	Environmental	Development	

in	the	Greater	Mekong		

Sub-region	and	Asia-Pacific”	

7	-	12	August,	2011		Cinnamon	

Grand	Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka	

24	 Self-	Reliance	Activities	for	Quality	of	

Life	Development	in	Dai	Ya	Ethnicities	

at	Nam	Borkaow	Village,	Huay	Khrai	

Sub-district,	Maesai	District,	Chiang	Rai	

Province.		

Assist	Prof.Dr.	Lelar	

Treeaekanukul	

The	Inter-	University	Cooperation

Program	“Regional	Stability	through	

Economic,	Social	and	Environmental	

Development	in	the	Greater	Mekong		

Sub-region	and	Asia-Pacific”	

7	-	12	August,	2011		Cinnamon	

Grand	Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka	

25	 Boonchouy		Siswati	:	Life	and	Work.	 Mr.	Nikhom	Boonserm	 The	Inter-	University	Cooperation

Program	“Regional	Stability	through	

Economic,	Social	and	Environmental	

Development	in	the	Greater	Mekong		

Sub-region	and	Asia-Pacific”	

7	-	12	August,	2011		Cinnamon	

Grand	Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka	

26	 Knowledge	Management	of	Local	

History	in	Wieng	Nhong	Lom	Wetland	

Amphur	Mea-Jun	Chiangrai	Province	By	

using	the	Geographic	Information	

System	(GIS).		

Miss	Dujluedee	Kongsuwan	 The	Inter-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	through

Economic,	Social	and	Environmental	

Development	in	the	Greater	Mekong	

Sub-region	and	Asia-Pacific”		7	-	12	

August,	2011		Cinnamon	Grand	

Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka	
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ สถานที่นำเสนอ

27	 Artistic	Features	of	the	Tourist	Route	in	

Wieng	Sub-district,	Chiang	Saen	District,	

Chiang	Rai	Province.		

Ms.	Pattareepan	Pantu	 The	Inter-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	

through	Economic,	Social	and	

Environmental	Development	in	

the	Greater	Mekong	Sub-region	

and	Asia-Pacific”		7	-	12	August,	

2011		Cinnamon	Grand	Hotel,	

Colombo,	Sri	Lanka	

28	 โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอ	

ผลงานในระดับนานาชาติ	

17th	Tri-University	International	Joint	

Seminar	and	Symposium		

อ.ดร.สฤทธิ์พร	วิทยผดุง	

นายปรีชา	อัศวยิ่งถาวร	

Ms.	Wei	Ling	

Ms.	Zhu	Qionglei	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่	

29	 กระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง	

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	

อ.วิชิต	นางแล	 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

30	 Sufficiency	Economy	as	a	Human	

Development	for	Economic,	Social	and	

Environmental	Sustainability	with	

Emphasis	in	Ethnic	Communities.		

รศ.ดร.มาฆะ	ขิตตะสังคะ	 International	Conference	The	

Inter-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	

through	Economic,	Social	and	

Environmental	Development	in	

the	Greater	Mekong	Sub-region	

and	Asia-Pacific”	7	-	12	August,	

2011	Venue:	Cinnamon	Grand	

Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka	

31	 Development	of	Seaport	(Case	Study	of	

Second	Male’	Port	Project)

Mr.	Maung	Aung	 International	Conference	The	

Inter-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	

through	Economic,	Social	and	

Environmental	Development	in	

the	Greater	Mekong	Sub-region	

and	Asia-Pacific”	7	-	12	August,	

2011	Venue:	Cinnamon	Grand	

Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka	

32	 Model	of	Sustainable	Community	

Development:	Case	of	Ban	Ri,	

Xishuangbanna,	The	Upper	Mekong	

River	–	Basin.	

อ.อุดร	วงษ์ทับทิม	 International	Conference	The	

Inter-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	

through	Economic,	Social	and	

Environmental	Development	in	

the	Greater	Mekong	Sub-region	

and	Asia-Pacific”	7	-	12	August,	

2011	Venue:	Cinnamon	Grand	

Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka	
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ สถานที่นำเสนอ

33	 Contemporary	Art	and	Culture	in	Thai	

Political	Communication	Process,	2008	

–	2009	AD.	

อ.ชาญคณิต	อาวรณ์	 International	Conference	The	

Inter	-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	through	

Economic,	Social	and	Environmental	

Development	in	the	Greater	Mekong	

Sub-region	and	Asia-Pacific”	7	-	12	

August,	2011	Venue:	Cinnamon	

Grand	Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka	

34	 กระบวนการพัฒนาแนวคิดของประชาชน	

ในท้องถิ่นนั้นที่	อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย

อ.นพวรรณ	ธรรมสิทธิ์	 International	Conference	The	

Inter	-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	through	

Economic,	Social	and	Environmental	

Development	in	the	Greater	Mekong	

Sub-region	and	Asia-Pacific”	7	-	12	

August,	2011	Venue:	Cinnamon	

Grand	Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka

35	 ฐานะและบทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ในเมืองเชียงใหม่	หลังเสด็จกลับมาประทับ

อย่างถาวร	(พ.ศ.	2457	–	2476)	

อ.นพวรรณ	ธรรมสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตหาดใหญ่	

36	 การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับผู้ได้รับ

สัญชาติไทย	กรณีศึกษาชุมชนดอยสะโง้	

ต.ศรีดอนมูล	อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย	

อ.วราดวง	สมณาศักดิ์	 International	Conference	The	

Inter	-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	through	

Economic,	Social	and	Environmental	

Development	in	the	Greater	Mekong	

Sub-region	and	Asia-Pacific”	7	-	12	

August,	2011	Venue:	Cinnamon	

Grand	Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka

37	 อิทธิพลของวัฒนธรรมการเมืองต่อการเข้าสู่

วงการเมืองของสตรีในภาคเหนือ	

รศ.ประกายศรี	ศรีรุ่งเรือง	 International	Conference	The	

Inter	-	University	Cooperation	

Program	“Regional	Stability	through	

Economic,	Social	and	Environmental	

Development	in	the	Greater	Mekong	

Sub-region	and	Asia-Pacific”	7	-	12	

August,	2011	Venue:	Cinnamon	

Grand	Hotel,	Colombo,	Sri	Lanka

38	 Best	Practice	of	Traditional	Medicine		

in	Lanna,	in	Laos	PDR,	in	Myanmar,	

in	Vietnam	and	in	Cambodia	

ทีมวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก	

มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหยุนหนาน	

นครคุนหมิง	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	

39	 การพัฒนาความรู้การแพทย์แผนไทยด้าน

สมุนไพรผ่านการถอดบทเรียนการพัฒนา

ความรู้สมุนไพรจีน	

อ.ชฎาพร	แซ่ม้า	 มหาวิทยาลัยบูรพา	
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ตารางที่	48	รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ		

												ประจำปี	2554		

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1	 The	contested	perception	of	tourism	
stakeholders	towards	tourism	
development	in	the	historic	town	of	
Chiang	Saen,	Thailand	

อ.ดร.เสงี่ยม	บุญพัฒน์	 Conference	Proceeding	for	
“Responsible	Tourism	:	
Responsible	Tourists,	Budapest	
Business	School,	Hungary”	

2	 Development	of	Teaching	Competency	
Enhancement	Instructional	model	
Based	on	Cognitive	Apprenticeships	for	
Student	Teachers	

อ.ดร.เกศราพรรณ	คงเจริญ	 Proceedings	International	
Conference	

3	 The	Evaluation	of	the	Project	
“Prevention	and	Elimination	of	the	
Worst	Forms	of	Child	Labour	in	
Chiangrai	Province	–	Application	of	
Multi	–	disciplinary	approach	

ผศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท	 Proceedings	International	
Conference	

4 Learning	Management	in	Subject	EDUC	
105	:	The	Development	of	Teachers	by	
Using	a	Combination	of	Media	to	
Develop	Attitudes	and	Ethics.	This	is	
intended	for	Teaching	English	to	Third	
Year	Undergraduate	Students	in	the	
Faculty	of	Education,	Chiangrai	Rajabhat	
University	

ผศ.สุดธิดา	จันทร์มณี	 Proceedings	International	
Conference	

5	 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.ประภาพรรณ	ไชยานนท์	 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมหามงคล
พระชนมพรรษาครบ	7	รอบ		
ณ	โครงการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	
ในพระราชดำริ	จังหวัดเชียงใหม่	

6 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดเล็ก
ในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.ประภาพรรณ	ไชยานนท์	 วารสารวิทยาการจัดการ	

7	 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ	
พอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.วิรุณสิริ	ใจมา	 วารสารวิทยาการจัดการ	

8	 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้าน
อาหารไทย	รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายในนครคุณหมิง	ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	

อ.สุกฤตา	ภวภูตานนท์	
ณ	มหาสารคาม	

เอกสารการวิจัยสู่การพัฒนาสังคม	
(Research	for	Social	Development)	
คณะวิทยาการจัดการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

9	 ประวัติการค้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็น
ธุรกิจดั้งเดิมในจังหวัดเชียงราย	

ผศ.เฉลิมชัย	คำแสน	 เอกสารการวิจัยสู่การพัฒนาสังคม	
(Research	for	Social	Development)
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

10	 ความต้องการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของทรัพยากรบุคคลภาคการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย	

อ.เบญจวรรณ	เบญจกรณ์	 เอกสารการวิจัยสู่การพัฒนาสังคม	
(Research	for	Social	Development)
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

11	 การใช้เทคนิคสื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการ
ถ่ายภาพเพื่อแก้ปัญหาการเรียนในวิชาการ
ถ่ายภาพเบื้องต้นของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์	

อ.ประทัย	พิริยะสุรวงค์	 เอกสารการวิจัยสู่การพัฒนาสังคม	
(Research	for	Social	Development)
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

12	 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	
ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากรของ	
นักศึกษาบัญชี	

อ.วรลักษณ์	วรรณโล	 เอกสารการวิจัยสู่การพัฒนาสังคม	
(Research	for	Social	Development)
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	

13	 ผลสัมฤทธิ์ในการเสริมทักษะการเรียนรู้	
ด้านสื่อโดยการเปิดรับสื่ออย่างต่อเนื่อง	
และจัดกิจกรรมกลุ่มในการเรียนการสอน
วิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์	

อ.จิราพร	ขุนศรี	 เอกสารการวิจัยสู่การพัฒนาสังคม	
(Research	for	Social	Development)
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	

14	 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการเรียน	
วิชาธุรกิจการบินโดยใช้เอกสารประกอบ	
การสอน	

ผศ.อรวรรณ	บุญพัฒน์	 เอกสารการวิจัยสู่การพัฒนาสังคม	
(Research	for	Social	Development)
คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

15	 The	Use	of	Information	on	Tourism	
Business	Management	in	Chiangrai	
Province	

Dr.Sermsiri	Nindum	 International	Conference	“Toward	
Enhancement	of	Economic,	
Social,	Technological	and	
Environment	Development	for	
Welfare	Implications	in	the	
Greater	Mekong	Sub	region	and	
Asia-Pacific”	Venue	:	Jogiakarta		
Plaza	Hotel,	Yogyakarta,	
Indonesia	

16	 Local	Wisdom	Implementation	:	A	
Case	Study	of	Relaxing	Massage	in	
Home	Stays	Business	By	Community	
Participation	of	Chiangrai	Hill-tribe	
Development	and	Welfare	Center	

Assoc.Prof.	Kassama	Kason	 International	Conference	“Toward	
Enhancement	of	Economic,	
Social,	Technological	and	
Environment	Development	for	
Welfare	Implications	in	the	
Greater	Mekong	Sub	region	and	
Asia-Pacific”	Venue	:	Jogiakarta		
Plaza	Hotel,	Yogyakarta,	
Indonesia	
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

17	 The	Guidance	for	Building	up	the	
Achievement	of	the	Sufficiency	
Economy	Development	of	Agriculturists	
in	Chiangrai	Province	

Assist.Prof.Dr.	Wirunsiri	
Jaima	

International	Conference	“Toward	
Enhancement	of	Economic,	Social,	
Technological	and	Environment	
Development	for	Welfare	
Implications	in	the	Greater	Mekong	
Sub	region	and	Asia-Pacific”	Venue	
:	Jogiakarta		Plaza	Hotel,	
Yogyakarta,	Indonesia	

18	 Sufficiency	Economy	Philosophy	in	an	
Application	to	Production	and	
Management	of	the	Community	
Enterprises	in	Chiangrai	Province	

Mrs.Sasitorn	Manuswarakul	 International	Conference	“Toward	
Enhancement	of	Economic,	Social,	
Technological	and	Environment	
Development	for	Welfare	
Implications	in	the	Greater	Mekong	
Sub	region	and	Asia-Pacific”	Venue	
:	Jogiakarta		Plaza	Hotel,	
Yogyakarta,	Indonesia	

19	 การศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมอาหาร	
พื้นบ้าน	เพื่อสุขภาวะชุมชน	จังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่		
ปีที่	3	ฉบับที่	3	เดือนมกราคม	–	
กุมภาพันธ์	2554	ของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	

20	 การศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าพรุน้ำจืด	ป่าชุมชนบ้านแม่คาวหลวง	
ตำบลสันกลาง	อำเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่		
ปีที่	3	ฉบับที่	1	เดือนกันยายน	–	
ตุลาคม	2553	ของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	

21	 Sufficiency	Economy	as	a	Human	
Development	for	Economic,	Social	and	
Environmental	Sustainability	with	
Emphasis	in	Ethnic	Communities.		

รศ.ดร.มาฆะ	ขิตตะสังคะ	 Proceedings	International	
Conference	“Regional	Stability	
through	Economic,	Social	and	
Environmental	Development	in	
the	Greater	Mekong	Sub-region	
and	Asia-Pacific”	

22	 Development	of	Seaport	(Case	Study	
of	Second	Male’	Port	Project)	

Mr.	Maung	Aung	 Proceedings	International	
Conference	“Regional	Stability	
through	Economic,	Social	and	
Environmental	Development	in	
the	Greater	Mekong	Sub-region	
and	Asia-Pacific”	

23	 Model	of	Sustainable	Community	
Development:	Case	of	Ban	Ri,	
Xishuangbanna,	The	Upper	Mekong	
River	–	Basin.	

อ.อุดร	วงษ์ทับทิม	 Proceedings	International	
Conference	“Regional	Stability	
through	Economic,	Social	and	
Environmental	Development	in	
the	Greater	Mekong	Sub-region	
and	Asia-Pacific”	



��

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่

24	 เศรษฐกิจการเมืองล้านนาในศตวรรษ	

ที่ผ่านมา	:	บทวิพากย์ทางประวัติศาสตร์	

ว่าด้วยกระบวนการปรับตัวของหมู่บ้านเมือง	

และภูมิภาค	พ.ศ.2435	-	2535		

อ.ชาญคณิต	อาวรณ์	 Proceedings	International	

Conference	“Regional	Stability	

through	Economic,	Social	and	

Environmental	Development	in	

the	Greater	Mekong	Sub-region	

and	Asia-Pacific”	

25	 Contemporary	Art	and	Culture	in	Thai	

Political	Communication	Process,		

2008	–	2009	AD.	

อ.ชาญคณิต	อาวรณ์	 Proceedings	International	

Conference	“Regional	Stability	

through	Economic,	Social	and	

Environmental	Development	in	

the	Greater	Mekong	Sub-region	

and	Asia-Pacific”	

26	 กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ

จากประเทศพม่าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน:	

กรณีศึกษา	กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่	กะเหรี่ยง	

และคะยาห์	

อ.พิทยา	พานทอง	 วารสาร	The	TRF	Forum	ปีที่	1		

ฉบับที่	4	

27	 ฐานะและบทบาทของพระราชชายาเจ้าดารา

รัศมีในเมืองเชียงใหม่	หลังเสด็จกลับมา

ประทับอย่างถาวร	(พ.ศ.	2457	–	2476)	

อ.นพวรรณ	ธรรมสิทธิ์	 การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ	

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ		

ครั้งที่	10	(พ.ศ.	2552)	
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ผลการดำเนินงาน
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม



�0

ตารางที่	49 จำนวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ	ประจำปี	2554

ชื่อหน่วยงาน จำนวนกิจกรรมที่ให้บริการ

คณะครุศาสตร์	 13	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 6	

คณะมนุษยศาสตร์	 9	

คณะวิทยาการจัดการ	 2	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 4	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 2	

สำนักวิชาสังคมศาสตร์	 20	

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 3	

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3	

สำนักวิชากฎหมาย	 1	

สำนักบริการวิชาการแก่สังคม	 15	

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 23	

การใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพี

ทีต่อบสนองความตอ้งการพฒันาและ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม

ชมุชนและประเทศชาติ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น	 ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม	

จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง	 โดยได้มีการนำองค์ความรู้ทาง

วิชาการด้านต่างๆ	ออกเผยแพร่	สู่ชุมชน	เพื่อให้ชุมชนเกิดความ

เข้มแข็ง	สามารถพึ่งพาตนเองได้	 รวมถึงเป็นแหล่งความรู้ให้กับ

ประชาชน	 ชุมชนภายนอกในการเข้าถึงองค์ความรู้	 สามารถ	

นำไปพัฒนาตนเอง	ชุมชน	สังคมได้อย่างยั่งยืน	

การบริการวิชาการแก่สังคม
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ชื่อหน่วยงาน จำนวนกิจกรรมที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		 24	

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 36	

ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 14	

สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน	ตชด.	 17	

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว	 11	

สำนักงานอธิการบดี	 2	

ศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	 4	

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร	น้ำ	และผลิตภัณฑ์	 1	

ศูนย์สิ่งทอล้านนา	 2	

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์	 3	

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 11	

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม	 5	

รวม 231
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ตารางที่	50 รายชื่อบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษา	กรรมการวิทยานิพนธ์	กรรมการวิชาการ	และกรรมการวิชาชีพ	ประจำปี	2554

ชื่อ–สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้รับบริการ

ผศ.ดร.ทศพล	อารีนิจ	 กรรมการบริหารสมาคม	 สมาคมพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร	
การศึกษาแห่งประเทศไทย	

ผศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์	ใจสนิท	 กรรมการบริหารสมาคม		 สมาคมนักจิตวิทยาแห่งประเทศไทย	

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		
ปีการศึกษา	2553	

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	

อ.ดร.ศรพล	แสงงาม	 กรรมการบริหารสมาคม	 สมาคมพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	

อ.ดร.ปรมินทร์	อริเดช	 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร	

การเปน็ทีป่รกึษากรรมการวทิยานพินธ์กรรมการวชิาการ

และกรรมการวชิาชพีใหแ้กห่นว่ยงานภายนอก
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ชื่อ–สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้รับบริการ

ผศ.ดร.ชูกลิ่น	อุนวิจิตร	 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก		
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา	

คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก		
สาขาวิชาบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวเชียงราย	 สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย	

ผู้ทรงคุณวุฒิวารสารวิชาการท่องเที่ยวไทย	 การท่องเที่ยวไทย	

ที่ปรึกษาสมาคมคนดอยเพื่อการพัฒนา	 สมาคมคนดอยเพื่อการพัฒนา	

ที่ปรึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน	 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	
จ.เชียงราย	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานอาจารย์ระดับ	3	


สพป.เชียงราย	เขต	1		
สพป.พะเยา	เขต	1		
สพม.	เขต	36	เชียงราย-พะเยา	

อ.ดร.เสงี่ยม	บุญพัฒน์	 ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ	นักศึกษาระดับปริญญาโท		 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	

ผศ.ดร.พัทธมน	บุณยราศรัย	 ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม	และขนาดกลาง	 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม	
และขนาดกลาง	

รศ.สมเดช	มุงเมือง	 ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์		
ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตแพร่	

คณะกรรมการสมาคมวิจัย	ปี	2553	 สมาคมนักวิจัย	

อ.ดร.เสริมศิริ	นิลดำ	 วิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตร	“บริหารธุรกิจ	
Post	Mini	MBA	2011”	

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร	อิศราปริทัศน์	 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	

ผศ.ดร.รณิดา	ปิงเมือง	 คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน
บ้านห้วยแม่ซ้าย	

เทศบาลตำบลแม่ยาวและชุมชน
หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย	

คณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	
พรรณพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย	

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี	

ผศ.สุรพล	เวียงนนท์	 คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์
เชียงราย	ปี	2553	-	2555	

สมาคมสื่อมวลชนและ	
นักประชาสัมพันธ์เชียงราย	

คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านวิทยุ	
กระจายเสียงภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย	

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดเชียงราย	

อ.นิคม	บุญเสริม	 คณะทำงานในจังหวัดพัฒนาบูรณาการสู่การปฏิบัติ	
ในระดับพื้นที่เชียงราย	

ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม
เชียงราย	(ภาคประชาสังคม)		

อ.ดร.วรรณะ	รัตนพงษ์	 คณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี	
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ชื่อ–สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้รับบริการ

ผศ.ดร.เลหล้า	ตรีเอกานุกูล	 กรรมการสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ที่ปรึกษาองค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและ	
การปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ	

องค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและ
การปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ	

คณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองใน
ประเทศไทย	

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	

คณะอนุกรรมการโครงการมหกรรมวิถีชีวิตชนเผ่า	2553	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์	

อ.นิคม	บุญเสริม	 คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นจังหวัด
เชียงราย	(ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ลุ่มน้ำ)	

จังหวัดเชียงราย	

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาศิลปะ	ศาสนาและ
วัฒนธรรม	จังหวัดเชียงราย	

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	

อ.ดร.นาวิน	พรมใจสา	 ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านแผนและงบประมาณของ
จังหวัดพะเยา	

จังหวัดพะเยา	

ผศ.ดร.ไพโรจน์	ด้วงนคร	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย	 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย	

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า	นิสิตปริญญาโท	ภาคพิเศษ	
สาขาวิชาการบริการการศึกษา	

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง	
มหาวิทยาลัยพะเยา	

ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท	
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	นักศึกษา	จำนวน		
10	หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

รศ.พัชรา	ก้อยชูสกุล	 คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน	 วิทยาลัยเชียงราย	

ผศ.วิลาวัลย์	บุญประกอบ พิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพ	
แห่งชาติ	(คจ.สช.)	ครั้งที่	4	

ศูนย์ประสานงานสมัชชาสุขภาพ
เชียงราย	(ศปส.ชร)	

ที่ปรึกษาทำการศึกษาเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตและ
จัดการข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ภาคเหนือ	

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม	

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกำกับมาตรฐานวิชาการ	
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์	

วิทยาลัยเชียงราย	

ผศ.ดร.วัฒนา	ยืนยง	 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์	

กรรมการสภาวิชาชีพการบัญชีด้านหลักสูตรการศึกษา	 สภาวิชาชีพการบัญชี	

ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกในนามขององค์การ
อนามัยโลก	(WHO)	เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ทางเลือกแก่
กระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลมัลดีฟ	

องค์การอนามัยโลก	(WHO)	
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ชื่อ–สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้รับบริการ

ผศ.ดร.ยิ่งยง	เทาประเสริฐ	 ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม	
แห่งชาติ	(สวช.)	

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ	(สวช.)	

คณะกรรมการกำหนดทิศทางการวิจัยด้านการแพทย์
แผนไทย	ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(สวรส.)	

กระทรวงสาธารณสุข	

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยต้นแบบ	

กระทรวงสาธารณสุข	

คณะกรรมการและอนุกรรมการเพื่อดำเนินการจัดการ
ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ	ครั้งที่	11	

กรมวิชาการเกษตร	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันสุขภาพวิถีไทย	 สถาบันสุขภาพวิถีไทย	

อ.ดร.กันยานุช	เทาประเสริฐ	 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสถานประกอบการ	
สปาเพื่อสุขภาพตามโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
บริการสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล	

กรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	

อ.ณิศรา	ชัยวงค์	 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์	
แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย	
กระทรวงสาธารณสุข	

คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล	
ส่งเสริมสุขภาพตำบล	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย	
กระทรวงสาธารณสุข	

คณะกรรมการจัดทำแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย	
กระทรวงสาธารณสุข	

อ.จินตนา	นันต๊ะ	 คณะอนุกรรมการสอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
มาตรา	33(2)(ข)	

กองประกอบโรคศิลปะ	กระทรวง
สาธารณสุข
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ตารางที่	51	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สำคัญ	ประจำปี	2554	

ลำดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปีที่จัด สถานที่จัด ผู้รับบริการ

1	 จัดทำ	MOU	เพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนดีเด่นประจำตำบล	ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับ
โรงเรียนบ้านดู่	

1	เมษายน	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

โรงเรียนบ้านดู่	(สหราษฎร์
พัฒนาคาร)	ต.บ้านดู่	
อ.เมือง	จ.เชียงราย	

2	 อบรมสร้างสำนึกพลเมือง	 6	-	8		
เมษายน	2554	

โรงแรมน้ำทอง	
จ.เชียงราย	

เครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง
และเครือข่าย	กศน.

3	 การวางแผนการกำกับติดตามและการ
ประเมินผลการทำงานด้านเด็กและ
เยาวชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อ
เด็กเป็นพื้นฐาน		

เมษายน	2554	-	
กรกฎาคม	2555	

จังหวัดน่าน	และ	
จังหวัดเชียงราย	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
จังหวัดละ	10	แห่ง	รวม	
20	แห่ง	

4	 อบรมผู้นำนักเรียน	โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม	

20	-	22		
พฤษภาคม	2554	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

ผู้นำนักเรียน	โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม	
จ.เชียงราย	

5	 อบรมการเขียนโครงการให้กับผู้สูงอายุ
อำเภอพาน	

26	-	27		
พฤษภาคม	2554	

อำเภอพาน	
จ.เชียงราย	

ผู้สูงอายุอำเภอพาน	
จ.เชียงราย	

6	 อบรมการใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา	และการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน	
(Eco-School)	

28	-	30		
พฤษภาคม	2554	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

โรงเรียนเครือข่าย	
จ.เชียงราย	

7	 อบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตย	 31	พฤษภาคม	2554	 อ.เวียงชัย	
จ.เชียงราย	

กศน.เวียงชัย	จ.เชียงราย	

8	 อบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตย	 8	-	9		
มิถุนายน	2554	

อบต.ศรีดอนชัย	
อ.เทิง	จ.เชียงราย	

กศน.เทิง	จ.เชียงราย	

9	 การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์การเมือง
ภาคพลเมือง	อ.แม่สรวย	จ.เชียงราย	

14	มิถุนายน	2554	 อ.แม่สรวย	
จ.เชียงราย	

กรรมการศูนย์การเมือง
ภาคพลเมือง	อ.แม่สรวย	
จ.เชียงราย	

10	 ค่ายจริยธรรม	 20	-	21		
มิถุนายน	2554	

ไร่กิตติลักษณ์	
จ.เชียงราย	

นักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง
จ.เชียงราย	

11	 อบรมสัมมนาเยาวชนไทยเครือข่าย	
พุทธสมาคมอบรมสู่หลักธรรม	

25	มิถุนายน	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

เยาวชนพุทธสมาคม	

12	 อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	 29	มิถุนายน	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

ผู้สูงอายุ	จ.เชียงราย	

13	 อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล	 2	กรกฎาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
ภาคเหนือ	

14	 โครงการ	“หนึ่งใจ...ติวให้น้อง”	 4	-	5		
กรกฎาคม	2554	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	6	
จ.เชียงราย	และ	จ.พะเยา	

15	 อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล	 6	-	8		
กรกฎาคม	2554	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

อาสาป้องกันภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	
จ.เชียงราย	
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ลำดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปีที่จัด สถานที่จัด ผู้รับบริการ

16 อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล	 9	กรกฎาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

สมัชชาสุขภาพภาคเหนือ	

17	 อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล	 30	กรกฎาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	
จ.เชียงราย	

18	 รวมพลคนรักษ์รถ	 26	-	31		
กรกฎาคม	2554	

ศูนย์การค้า	
เซนทรัลพลาซ่า	
เชียงราย	

กลุ่มคนรักษ์รถจังหวัด
เชียงราย	

19	 จัดประชาเสวนาหาทางออกเพื่อ	
เสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม	

2	สิงหาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง	
จ.เชียงราย	

20	 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำ
เยาวชนด้านการป้องกันยาเสพติด	

3	สิงหาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

กลุ่มเยาวชน	จ.เชียงราย	

21	 ประชุมศูนย์การเมืองภาคพลเมือง	 31	สิงหาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง	
จ.เชียงราย	

22	 อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล		
Point	Mapper		

13	กันยายน	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

ครู	กศน.	จ.เชียงราย	

23	 อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล		
Point	Mapper		

26	กันยายน	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

นักศึกษามหาวิทยาลัย	
ราชภัฏเชียงราย	

24	 อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล		
Point	Mapper		

30	กันยายน	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

อบต.	จำนวน	10	แห่ง		
ใน	จ.เชียงราย	

25	 อบรมโครงการธนาคารความดี	 6	ตุลาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

กลุ่มธนาคารความดี	

26	 ประชุมงานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย	

13	ตุลาคม	2554	 โรงแรมดุสิตไอแลนด์	
รีสอร์ทเชียงราย	

สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย	
จ.เชียงราย	

27	 ประชุมศูนย์การเมืองระดับภาคเหนือ	 19	ตุลาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง	
8	จังหวัดภาคเหนือ	

28	 อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล		
Point	Mapper	

14	พฤศจิกายน	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
จ.เชียงราย	

29	 โครงการธรรมยาตรา	 24	-	26	
พฤศจิกายน	2554	

จังหวัดเชียงราย	 ภาคประชาชน	
ใน	จ.เชียงราย	

30	 การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้าน	และ
แต่งหนังสือ	1	เล่ม	1	รัก	

30	พฤศจิกายน	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

นักเรียน	นักศึกษา	ประชาชน
ใน	จ.เชียงราย	

31	 ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลเด็ก	
และเยาวชน	

13	-	15		
พฤศจิกายน	2554	

จังหวัดเชียงราย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการเด็ก	
และเยาวชน	

32 กิจกรรมหยุดนี้ทำอะไรเพื่อบ้านเกิด	 24	ธันวาคม	2554	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

นักศึกษาและชุมชน	
ใน	จ.เชียงราย	

33	 กิจกรรมรวมพลคนรักษ์รถ	 25	ธันวาคม	2554	 ดอยปูไข่	ต.บ้านดู่	
อ.เมือง	จ.เชียงราย	

กลุ่มคนรักษ์รถ	
จ.เชียงราย



ผลการดำเนินงาน
 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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ตารางที่	52	จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					
												ประจำปี	2554		

ชื่อหน่วยงาน จำนวนกิจกรรม

คณะครุศาสตร์	 8	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 5	

คณะมนุษยศาสตร์	 17	

คณะวิทยาการจัดการ	 40	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 10	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 1	

สำนักวิชาสังคมศาสตร์	 18	

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 7	

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	 15	

สำนักงานอธิการบดี	 2	

ศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	 1	

รวม 124

 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ดำเนินงานส่งเสริม

และเน้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น	 สิ่งแวดล้อม	 และศิลปกรรม	

ในชุมชน	 รวมถึ งได้มีการส่ ง เสริมเผยแพร่

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม

ร่วมสมัย	 การสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์	

ส่งเสริม	 และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	

และศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	

กับหน่วยงานและองค์กร	 ทั้งภายในประเทศ	

และต่างประเทศ	 การเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า	

และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ก า ร ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ผู้ มี ผ ล ง า น ด้ า น	

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และการสนับสนุน	

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตารางที่	53	จำนวนกิจกรรมเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม	ประจำปี	2554		

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่

1	 ขบวนพิธีถวายเครื่องสักการะพิธีไหว้สา	
แม่ฟ้าหลวง	

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

21	ตุลาคม	2553	

2	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	“สืบสานศิลปะ	
งานกระดาษล้านนา”	

นักศึกษาและนักเรียนในจังหวัด
เชียงราย	

10	–	11	พฤศจิกายน	2553	

3	 ขบวนแห่กระทงใหญ่งานสืบสานประเพณี	
ยี่เป็งล้านนา	ณ	เทศบาลตำบลบ้านดู่	
จ.เชียงราย	

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

19	พฤศจิกายน	2553	

4	 นิทรรศการโคมล้านนา	เนื่องในงานประเพณี	
ยี่เป็งล้านนา	

นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใน
จังหวัดเชียงราย	

19	–	21	พฤศจิกายน	2553	

5	 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ด้านศิลปะให้กับนักเรียนในหัวข้อการ
สร้างสรรคง์านศิลปะด้วยเทคนิคปากกาลูกลื่น	

นักเรียนในจังหวัดเชียงราย	 28	พฤศจิกายน	2553	

6 นิทรรศการสมเด็จย่า	 นักศึกษา	บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป	ในจังหวัดเชียงราย	

พฤศจิกายน	2553	–	
มกราคม	2554	

7	 นิทรรศการศิลปะแห่งศรัทธาล้านนา		
สิบสองปันนา	

นักศึกษา	บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป	ในจังหวัดเชียงราย

9	–	28	กุมภาพันธ์	2554	

8	 แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	
:	ล้านนา-สิบสองปันนา	GMS	ART	AND	
CULTURE	EXCHANE	2011	:		
LANNA-XISHUANGBANNA	

ศิลปินล้านนาและคณะทำงานของ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

10	–	14	กุมภาพันธ์	2554	

9 นิทรรศการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	 นักศึกษา	บุคลากร	และ
ประชาชนทั่วไป	

24	มีนาคม	2554	

10	 อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานศิลปะงานกระดาษ
ล้านนา	

นักศึกษาและนักเรียน	ในจังหวัด
เชียงราย	

25	–	26	มีนาคม	2554	

11	 รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง	 บุคลากรสำนักศิลปวัฒนธรรม	 กุมภาพันธ์	–	พฤษภาคม	2554	

12	 ขบวนพิธีถวายเครื่องสักการะพิธีทานหา	
แม่ฟ้าหลวง	

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

18	กรกฎาคม	2554	

13	 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรม		
ภูมิปัญญาล้านนากับกิจกรรมนักศึกษาและ		
การเรียนการสอน	

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย	

6	สิงหาคม	2554	

14	 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	

นักศึกษา	บุคลากร	และ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย	

1	–	15	สิงหาคม	2554	

15	 นิทรรศการสัญจร	75	มรดกทางวัฒนธรรม	
750	ปีเมืองเชียงราย	

นักศึกษา	บุคลากร	และผู้สนใจ
ทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต	

20	–	24	สิงหาคม	2554	

กิจกรรมเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม



ผลการดำเนินงาน
 ด้านการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา
 ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู
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ตารางที่	54 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา	ประจำปี	2554		

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาที่จัด

1	 อบรมสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการ
ศึกษา	และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	–	คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	และมหาวิทยาลัย
โดงโดก	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	

ผู้บริหาร	คณาจารย์และนักศึกษา	
จำนวน	39	คน	

20	–	25	ธันวาคม	2553	

2	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดการเรียนรู้	
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด	วิเคราะห์	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	
จำนวน	100	คน	

27	–	28	ธันวาคม	2553	

3	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด	วิเคราะห์		
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา	ศาสนา	และ
วัฒนธรรม	

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง
สังคมศึกษา	ศาสนา	และ
วัฒนธรรม	จำนวน	100	คน	

10	–	11	มกราคม	2554	

4	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดการเรียนรู้	
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์	จำนวน	100	คน	

13	–	14	มกราคม	2554	

5	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดการเรียนรู้	
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด	วิเคราะห์		
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ	จำนวน	105	คน	

20	-	21	มกราคม	2554	

6	 การพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยใช้	
กระบวนการเสริมต่อการเรียนรู้	(Saffloding)	

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ	
จำนวน	105	คน	

24	–	25	มกราคม	2554	

7	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดการเรียนรู้	
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด	วิเคราะห์		
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	จำนวน	105	คน	

28	–	29	มกราคม	2554	

8	 การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง	 คณะครู	ผู้บริหารและบุคลากร	
จำนวน	205	คน	

15	–	16	กุมภาพันธ์	2554	

9	 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	

คณะครู	ผู้บริหารและบุคลากร	
จำนวน	50	คน	

4	มีนาคม	2554	

10	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การสำรวจ	
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง	ตามกรอบการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	
พระราชดำริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	

ผู้บริหาร	ครู	อาจารย์	และ	
นักศึกษา	จำนวน	30	คน	

17	–	22	พฤษภาคม	2554

การจดัอบรมประชมุสมัมนาเพือ่สง่เสรมิวทิยฐานะครแูละบคุลากรทางการศกึษา



ผลการดำเนินงาน
 ด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้จัดตั้งสำนักประสานงานโครงการ	

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นเมื่อวันที่	 19	

กันยายน	2549	เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน	และสร้างความสัมพันธ์	 ความเข้มแข็งให้กับเยาวชน	ชุมชน	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
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ิ ตารางที่	55	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ประจำปี	2554		

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาที่จัด

1	 ประชุมโรงเรียนเครือข่าย	โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน	

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย	
โรงเรียน	ตชด.		
จำนวน	100	คน	

15	พฤศจิกายน	2553	

2	 อบรมเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	32		
เรื่องการบริหารจัดการห้องสมุดในโรงเรียน	ตชด.	

คณะครู	นักเรียนโรงเรียน		
ตชด.	จำนวน	44	คน	

20	–	22	ธันวาคม	2553	

3	 แข่งขันทักษะกีฬาและนันทนาการในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่	32	ครั้งที่	5	ประจำปีการศึกษา	
2554	

คณะครู	นักเรียน	เยาวชน
โรงเรียน	ตชด.		
จำนวน	500	คน	

5	–	7	มกราคม	2554	

4	 อบรมวิชาการครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมินจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ	
การศึกษา	รอบที่	3	

คณะครูโรงเรียน	ตชด.	
จำนวน	22	คน	

12	–	14	มกราคม	2554	

5	 แข่งขันทักษะวิชาการในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนที่	32	ประจำปีการศึกษา	2554	

คณะครู	นักเรียนโรงเรียน		
ตชด.	จำนวน	44	คน	

19	–	21	มกราคม	2554	

6	 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี	

โรงเรียน	ตชด.	
จังหวัดเชียงราย	
จำนวน	1	โรงเรียน	

7	-	18	กุมภาพันธ์	2554	

7	 ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา	
ในพระราชานุเคราะห์	

นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย		
จำนวน	40	คน	

25	–	27	กุมภาพันธ์	2554	

8	 อบรมครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	
ประจำปี	2554	

คณะครู	ผู้บริหาร	
จำนวน	119	คน	

5	–	9	พฤษภาคม	2554	

9	 นิเทศติดตามผลในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	32	
ประจำปี	2554	

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนที่	32	

25	กรกฎาคม	–		
10	สิงหาคม	2554	

10	 ส่งเสริมการรักการอ่าน	สำหรับนักเรียนในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน	สังกัดกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่	32	

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนที่	32	

25	กรกฎาคม	–		
10	สิงหาคม	2554	
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การอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับพระราชานุญาต

ให้สนองพระราชดำริฯ	 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	

พระราชดำริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ตามหนังสือที่	

รล.0008/3243	ลงวันที่	 13	พฤษภาคม	2552	และได้รับพระราชานุญาตสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	ตามคำสั่งที่	อพ.สธ.09/2552		

	 หลังจากที่ได้รับพระราชานุญาตให้สนองพระราชดำริฯ	ทางมหาวิทยาลัย

ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	 มีการวางแผนการดำเนินงานและ	

การจัดทำแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	 โดยแต่ละคณะวิชาและหน่วยงาน	

ได้เสนอโครงการและกิจกรรม	และจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ	2554	

และแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	 ระยะที่	 5	ปีที่	 5	

(1	ตุลาคม	2554	–	30	กันยายน	2559)		

	 ในปีงบประมาณ	2554	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีการดำเนินงาน

ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	 ตามกรอบการ

ดำเนินงาน	ดังนี้	

 1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
	 	 เป็นกิจกรรมที่มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการดำเนินงานตาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	 โดยได้กำหนดพื้นที่

ออกเป็น	3	แปลง	ได้แก่	แปลงป่าธรรมชาติ	แปลงปลูกรวบรวมพืชอาหารพื้นบ้าน	

และแปลงปลูกรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่น	 และเปิดให้นักศึกษา	 ผู้ที่มีความสนใจ	

เข้ามาศึกษาในพื้นที่	

	 	 1.1	 แปลงป่าธรรมชาติ	 เป็นพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืชที่มีพื้นที่	

18.3	 ไร่	 และได้ดำเนินการสำรวจพันธุ์พืช	 โดยวางแปลงตัวอย่างขนาด	

100x100	 เมตร	 เพื่อสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้น	 ไม้พื้นล่าง	

และการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พร้อมกับการทำโครงสร้างสังคมป่า	

เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของป่าในปัจจุบันและการวางแผนการติดตามประเมินผล

สถานภาพป่า	ผลการสำรวจพบพรรณไม้ยืนต้นทั้งหมด	22	ชนิด	13	วงศ์	
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	 	 1.2	 แปลงปลูกรวบรวมพืชอาหารพื้นบ้าน	 เป็นพื้นที่สำหรับปลูกรวบรวมพืชอาหารพื้นบ้าน	 ได้ดำเนินการ	

จัดระบบน้ำและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์พืช	 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน	

โดยจัดทำผังการปลูกพืชพื้นบ้านในกลุ่มต่างๆ	ทั้งหมด	8	กลุ่ม	ได้แก่	เครื่องเทศ	ผักแกงแค	ผักยำ	ผักแก้มลาบ	กล้วย	ไผ่	

ไม้ผลท้องถิ่น	และพืชท้องถิ่นอื่นๆ	

	 	 1.3	 แปลงปลูกรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่น	 ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งพันธุ์ไม้ในสวนและการดูแล	บำรุงรักษา

พันธุ์ไม้	และอยู่ในช่วงการสำรวจชนิดพันธุ์เพิ่มเติมและปรับปรุงป้ายพรรณไม้เดิม	



 2.กรอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
	 	 2.1	จัดการเรียนการสอนรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาขาครุศาสตร์	

	 	 	 การบูรณาการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับการเรียนการสอนในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	ให้กับ	

นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	4	ซึ่งจะออกฝึกประสบการณ์ในปีต่อไป	ดังนั้นการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้น

ให้นักศึกษาเรียนรู้	เกิดความเข้าใจในหลักการของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านการฝึกปฏิบัติการ	ทั้ง	5	องค์ประกอบ

ได้แก่	 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้	การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูก	การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ	การเขียนรายงาน	และ

การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียน	
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	 	 2.2	การบูรณาการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับการเรียนการสอนใน

รายวิชาชีวภูมิศาสตร์		

	 	 	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะ

สังคมศาสตร์	 สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้

ลักษณะแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเกิดการกระจายของพืชและสัตว์	

ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจำถิ่น	ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตใน

ภูมิภาคต่างๆ	ของโลก	ฝึกปฏิบัติการสำรวจสัตว์	 การสำรวจพืช	การวางแปลงเพื่อ

ศึกษาโครงสร้างป่า	 ในพื้นที่ศึกษาป่าธรรมชาติศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช	 โครงการอนุรักษ์	

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	

	 	 2.3	 การบูรณาการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับการเรียนการสอนใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย	

	 	 	 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ชั้นปีที่	 4	 โดยมีนักศึกษาบางกลุ่มได้ดำเนินการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้

และการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาป่าธรรมชาติ	 ตามกิจกรรม

ปกปักพันธุกรรมพืช	ในแปลงตัวอย่าง	ขนาด	100	x100	เมตร	โดยให้นักศึกษาเข้า

ร่วมสำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	

	 	 2.4	การวาดภาพพรรณไม้และนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

	 	 	 การวาดภาพพรรณไม้และนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เป็น

กิจกรรมที่ดำเนินการโดยศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ	

2554	 ได้มีการจัดระบบข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยกับภาพวาด	 เพื่อจัดทำ

หนังสือพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ส่วนภาพนกในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	 เป็นการวาดภาพนกตามผลการสำรวจนกในมหาวิทยาลัย	 และ	

อยู่ในระหว่างวาดภาพและถ่ายภาพนกเพิ่มเติม	 เพื่อจัดทำหนังสือนกในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

	 	 2.5	การจัดนิทรรศการ	

	 	 	 การจัดนิทรรศการ	 “พืชกับวิถีชี วิตคนล้านนา”	 ณ	 ศูนย์	

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยนำเสนอการใช้ประโยชน์จากพืชตามวิถีชีวิต	

คนล้านนา	เช่น	การใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่	ความรู้เกี่ยวกับต้นลิงลาว	การเลี้ยงผึ้งโก๋น	

การทำถั่วเน่า	ตลอดจนมุมความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	การวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร์	สัตว์น่ารู้ในกลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล	ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ที่

ได้จากผลการศึกษาวิจัย	

	 	 2.6	 การขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจาก	

พระราชดำริฯ	

	 	 	 การขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	

พระราชดำริฯ	ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการเป็นการสร้างเครือข่าย	

งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั้งในและต่างประเทศ	 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ	

เช่น	 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 การเป็นวิทยากรให้ความรู้ตาม	

หน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ	 การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการเข้าร่วมประชุม	

เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจาก	

พระราชดำริฯ	
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	 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 (แห่งแรกในประเทศไทย)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มีการดำเนิน

โครงการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	จนถึงปัจจุบันโดยยึดระบบแบบแผนตามยุทธศาสตร์ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

ชัดเจน	ดังนี้	

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึก	 และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	

 ยุทธศาสตร์ที่	2	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติด		

	 โดยมุ่งเน้นการรณรงค์สร้างกระแสห่างไกลจากยาเสพติด	และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของ	

ยาเสพติดในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อน	 และพี่ช่วยน้อง	ทั้งภายใน	และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ	 รวมไปถึง

กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก	และสร้างจิตสำนึกในเรื่องของปัญหายาเสพติด	

กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน

ความเป็นมาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
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	 นอกเหนือจากการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยฯ	 สถานศึกษาต่างๆ	 ในจังหวัดเชียงราย	

และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว	ชมรมทูบีนัมเบอร์วันยังเข้าไปช่วยพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายในระดับสถานศึกษา

ชุมชน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย	และเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย	เนื่องจาก	

เล็งเห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคมล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติที่จะเป็นกำแพงกั้นยาเสพติด	

และปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง	 8	แห่ง	ซึ่งปัจจุบันสมาชิกชมรม

ทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	มีทั้งสิ้น	18,149	คน	และมีกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน	“เพื่อนช่วยเพื่อน”	ให้กับแกนนำชมรม

ทูบีนัมเบอร์วัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	รุ่นที่	9	ณ	โรงพยาบาลสวนปรุง	จังหวัดเชียงใหม่	

	 2.	กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน	 “รักแท้แม่ของเรา”	 ปี	 5	 เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ	 ประจำปี	

2554	ณ	ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์เชียงราย		

	 3.	เข้าร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้	 เป็นช่วงหนึ่งในรายการซึ่งได้นำนักเรียน	

หรือสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาร่วมรายการ	 เพื่อปรึกษาปัญหากับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน	

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 เข้าร่วมบันทึกเทปรายการในวันที่	 4	

ตุลาคม	2554	ณ	สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	ช่อง	สทท.	กรมประชาสัมพันธ์	
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	 4.	กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 ใน

สถานศึกษาและให้ความรู้ในเรื่องโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง	

ยาเสพติด	ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง	8	แห่ง		

	 5.	แลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

ให้กับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก,	 สาธารณสุขจังหวัด

พิษณุโลก,	 วิทยาลัยการพละศึกษาอ่างทอง	และ	องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านกลาง	จังหวัดเชียงใหม่	

	 6.	กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน	 “เข้าใจลูก	 เข้าใจปัญหา	 ช่วยแก้ไข

ปัญหายาเสพติด”	ปี	5	ณ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงราย		

 7.	 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ	 (RDPB

Camp)	รุ่นที่	2	จังหวัดเชียงใหม่	

 8.	กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน	

(TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 CRU.	 CAMP	 3)	 ณ	 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

	 9.	กิจกรรมประกวดนางนพมาศทูบีนัมเบอร์วัน	

 10.	เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการ	

ทูบีนัมเบอร์วัน	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	

ในโอกาสเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น	ณ	 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม	 จังหวัด

เชียงราย

	 11.	กิจกรรมประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทชุมชนตำบลบ้านดู่

19	หมู่บ้าน	ต่อต้านยาเสพติด	เทิดไท้องค์ราชัน	ปีที่	4		

	 12.	กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	มรช.	 เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม	 ประเทศไทย	 ซึ่งรับบริจาคในจังหวัดเชียงราย	 และ	

นำเงินทั้งหมด	 32,207.50	 บาท	มอบให้กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

นวัตกรรม
	 1.	ตู้ไปรษณีย์ความดีทูบีนัมเบอร์วัน	(TO	BE	NUMBER	ONE	Post	Box)	ปี	2	

	 2.	มาสคอตทูบีนัมเบอร์วัน	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

	 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว	เริ่มแรกจาก

สุขภาพแม่	ความรักความผูกพันในครอบครัว	ให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรและเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่	ดังคำขวัญที่

พระราชทานว่า	“นมแม่	คือ	หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว”  	 	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินงานในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวมาตั้งแต่	

ปี	 พ.ศ.	 2550	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดำเนินการสร้างอาชีพเสริมรายได้	

ด้านอาหาร	และโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะในพื้นที่บ้านวังชมพู	หมู่ที่	 15	ตำบลม่วงคำ	อำเภอพาน	และ

ในปี	พ.ศ.	 2551	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขยายผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาตำรับอาหาร	

ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวขึ้นอีก	2	แห่ง	คือ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	ตำบลนางแล	อำเภอเมือง	

และกลุ่มแม่บ้านหัวรินคำ	 ตำบลจอมสวรรค์	 อำเภอแม่จัน	 จังหวัดเชียงราย	 พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือ	

ตำรับอาหารพื้นบ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้ง	3	อำเภอ	
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ตารางที่	56	จำนวนกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	ประจำปี	2554		

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

1	 จัดประชุมรูปแบบแนวทางกรอบการดำเนินงานและรูปแบบนิทรรศการ	

การจัดงาน	5	ปี	สายใยรักแห่งครอบครัว	

8	–	9	ตุลาคม	2553	

2	 คัดเลือกสินค้าในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 27	ตุลาคม	2553	

3	 กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทดลองอาหารจากไก่	โครงการวิจัย

และพัฒนาตำรับอาหารจากไก่พันธุ์ประดู่หางดำ	

17	ตุลาคม	2553	

4	 มหกรรม	5	ปี	สายใยรักแห่งครอบครัว	ณ	ศูนย์แสดงสินค้า	

และการประชุมอิมแพคเมืองทองธาน	ีอ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	

7-12	ธันวาคม	2553	

5	 นิทรรศการโครงการพระราชดำริโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในโครงการ	

คลินิคเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย	บ้านห้วยน้ำเย็น	ต.บ้านแซว	อ.เชียงแสน	

จ.เชียงราย	

29	ธันวาคม	2553	

6	 ให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร	แกก่ลุ่มแม่บ้านบ้านสันติ		

ต.บ้านดู่	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

24	มิถุนายน	2554	

7	 ให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร	แก่กลุ่มแม่บ้าน		

บ้านสินธานีโครงการ	5	ต.บ้านดู่	อ.เมือง	จ.เชียงราย	

26	มิถุนายน	2554	

8	 ศึกษาและเก็บข้อมูลการทำอาหารประเภทแกงล้วง	ณ	ร้านอาหารสบันงา	

อ.เมือง	จ.เชียงราย	

26	สิงหาคม	2554
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การดำเนนิงานสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทรเ์ชยีงราย

	 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	 คือ	 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 80	พรรษา	 ลำดับที่	 7	 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่	

อำเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ	 9	 กิโลเมตร	

โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	

เสด็จเป็นประธานเปิดสวน	 เมื่อวันที่	 10	มกราคม	พ.ศ.	 2531	และพระบาทสมเด็จ	

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

ที่ประดิษฐานในสวน	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	พ.ศ.	2543	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจาก	

จังหวัดเชียงรายในการรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	 บนเนื้อที่

กว่า	625	ไร่เศษ	โดยมีต้นไม้ประจำสวน	คือ	ต้นสุพรรณิการ์	หรือฝ้ายคำ	พื้นที่สวน

ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำ	 และพื้นดินที่เป็นทุ่งนา	 หมู่บ้าน	 ป่าสงวน	 รวมทั้งพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ภายในบริเวณสวนมองเห็นภูเขาล้อมรอบและพื้นที่ราบ

สวยงาม	 รวมถึงมีหนองน้ำใหญ่เรียกว่า	 หนองบัวใหญ่	 และหนองน้ำเล็กเรียกว่า

หนองบัวน้อย	 ตามแนวแกนของสวนจะมีพลับพลาที่ประทับเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

เชียงรายตั้งเด่นเป็นสง่า	 มองไปทางหนองบัวใหญ่จะเห็น	 “อุทยานดอกไม้”	 ที่ปลูก	

ไม้ดอกเมืองหนาวเป็นขั้นหลั่นลงไปตามเนินจนชิดขอบหนอง	ซึ่งมีบรรยากาศที่งดงาม

ทำให้มีประชาชนมาเที่ยวชมจำนวนมาก		

	 จุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายคือ	 “ถนนดอกไม้”

ที่ยาวหลายร้อยเมตรเป็นแกนเชื่อมระหว่างหนองบัวใหญ่และหนองบัวน้อย	มีสวนปาล์ม	

สวนไผ่	 สวนสัก	 และสวนรุกขชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญ	 ภายในสวน	 มีวิทยาลัย	

การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 ที่จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์	

พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	และมีสวนรวบรวมพันธุ์สมุนไพร	พืชผักพื้นบ้าน	



11�



ผลการดำเนินงาน
 ด้านการบริหารจัดการ
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การดำเนนิงานของสภามหาวทิยาลยั


	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2554	สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานเพื่อควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่	
ในมาตรา	 18	 และ	 19	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	 2547	 โดยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย	
ทุกวันศุกร์ที่	 3	 ของเดือนเว้นเดือน	 เพื่อเสนอนโยบายแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	 จำนวน	 9	 ครั้ง	
และจากการประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ	และอนุมัติเรื่องต่างๆ	ดังนี้	
	 1.	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชานิติศาสตร์แด่พระเจ้าหลานเธอ	
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	
	 2.	 อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์	จำนวน	4	ราย	
	 3.	 อนุมัติให้ปริญญา	อนุปริญญา	และประกาศนียบัตรบัณฑิต	จำนวน	7	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	3,912	คน	
	 4.	 กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา	 การวิจัย	การให้บริการวิชาการ	
แก่สังคม	การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู	 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และทรัพยากร	
ธรรมชาติ		
	 5.	 กำกับมาตรฐานการศึกษา	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 การเปิดสอน	 และการติดตามประเมินผล	
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย		
 6.	 กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนกลยุทธ์หน่วยงาน	 ระยะ	 2+5	 ปี	 (พ.ศ.	 2554	 –	 2560)	 ตามกรอบ	
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ระยะ	13	ปี	(พ.ศ.	2553	–	2565)		
	 7.	อนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	
	 8.	 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	 ประจำปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2555	
	 9.	 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2554	
จำนวน	4	โครงการ	
	 10.	ตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554		
 11.	ตรวจสอบรายงานงบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ประจำปีงบประมาณ	2554	รอบ	6	 เดือน	
(ตุลาคม	2553	–	มีนาคม	2554)	
	 12.	แต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา	และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด	หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	จำนวน	17	คำสั่งแต่งตั้ง	
	 13.	ออกกฎ	ระเบียบ	ประกาศ	และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	จำนวน	10	ฉบับ	
	 14.	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา	หลักสูตรปรับปรุง	4	หลักสูตร	และหลักสูตรใหม่	5	หลักสูตร	
	 15.	พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย	จำนวน	2	เรื่อง	
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การพฒันาภาวะผูน้ำของผูบ้รหิาร
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการพฒันาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับ	 โดยในแต่ละปีจะจัดโครงการ

สำหรับพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา	การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	

รวมถึงการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้บริหาร	 เช่น	 การตรวจสุขภาพประจำปี	 การจัดสวัสดิการ

สงเคราะห์	และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	



การพฒันาบคุลากร
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลายๆ	ด้าน	 เช่น	การสนับสนุนการเพิ่ม

วุฒิการศึกษา	การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	การเข้าร่วมประชุม	สัมมนา	ฝึกอบรมการศึกษาดูงานทั้งใน	

และต่างประเทศ	รวมถึงการจัดสวัสดิการ	และการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร	



การปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย์
	 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณและกระบวนการดำเนินการทางจรรยาบรรณ

แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น	พร้อมออกประกาศและจัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์เผยแพร่

แก่คณาจารย์ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ	โดยมีมาตรการ	และบทลงโทษ	สำหรับคณาจารย์ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

และกำหนดแนวทางในการให้รางวัลกับผู้ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน



การมสีว่นรว่มจากภาคประชาชน
	 การดำเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย	มีการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ	

และมีประสบการณ์จากภาคประชาชน	 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย	 เช่น	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 คณะกรรมการสภาวิชาการ	 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะ	

คณะกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน	เป็นต้น
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การพฒันาศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิาร

การเรยีนการสอนและการวจิยั
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 และการบริหาร

จัดการ	จำนวน	4	ฐานข้อมูล	ประกอบด้วย	ฐานข้อมูลนักศึกษา	ฐานข้อมูลหลักสูตร	ฐานข้อมูลบุคลากร	ฐานข้อมูลงานการเงิน

และฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบฐานข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	พร้อมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์

ของมหาวิทยาลัย	http://www.cru.in.th	ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง



การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารสูส่าธารณชน
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	ผ่านสื่อ
ต่างๆ	ในหลายรูปแบบ	ดังนี้		
	 1.	 เวปไซด์ของมหาวิทยาลัย	http://www.cru.in.th	
	 2.	 สถานีวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัดเชียงราย	 9	สถานีหลัก	 และสถานีวิทยุที่ผลิตรายการ	 และดำเนิน
รายการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ออกอากาศทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	06.00	น.	–	24.00	น.	ทางคลื่น	FM	104.25	MHz			
	 3.	 การผลิตสปอร์ตโทรทัศน์		
	 4.	 เอกสารแผ่นพับ	หนังสือ	วารสารก้านบัวโพสต์	รายเดือน	และรายวัน		
	 5.	 ป้ายประชาสัมพันธ์		
	 6.	 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	และหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง		
	 7.	 การจัดประชุม	จัดแสดงนิทรรศการผลงาน	และการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน		


การดำเนนิการตามมาตรการประหยดัพลงังาน
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานทั้งในเรื่องของค่าไฟฟ้า	และค่าน้ำมัน	

โดยได้มอบหมายให้กองอาคารสถานที่ เป็นผู้รวบรวมและรายงานผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันผ่านทาง	 เวปไชต์	

www.e-report.energy.go.th	 ของส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน	สำนักนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	

พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน	และการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานให้หน่วยงานต่างๆ	ได้รับทราบ

และถือปฏิบัติ
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การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารสถานที่	 เพื่อรองรับกับจำนวน

นักศึกษาที่มีมากขึ้น	และเพื่อให้สถานที่มีความสะอาด	สวยงาม	มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	ดังนี้		

 1.	 รายการก่อสร้าง 

  	ก่อสร้างอาคารดนตรี	

  	ก่อสร้างศาลา	6	เหลี่ยม	

  	ก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมกาสะลองคำ	

  	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำท้องถิ่น	(เชียงแสน)	

  	ก่อสร้างเตาเผาขยะ	

  	ก่อสร้างบันไดทางลงอัฒจรรย์สนามกีฬา	

  	ก่อสร้างบูธประชาสัมพันธ์บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	

  	ก่อสร้างน้ำล้นบริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
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	 2.		รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

  	จัดทำข้อความตัวอักษร	LOVE	บริเวณสวน	CRU	Central	Park	

  	ปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์	

  	ปรับปรุงหอพักชาย	

  	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี	

  	ขยายไหล่ทางถนนศูนย์กีฬาเอนกประสงค์	

  	ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องดนตรี		

  	ซ่อมแซมหลังคาอาคารสถาบันภาษา	

  	ปรับปรุงอาคารหอพักนักกีฬา	

  	ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต			

  	ปรับปรุงสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา				

  	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารสำนักงานอธิการบดี		
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  	ปรับปรุงสนามไดร์กอล์ฟ			

  	ขยายไหล่ทางหน้าอาคารเรียนรวม	3			

  	ขยายไหล่ทางหน้าวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	ทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย		

  	ปรับพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาท้องถิ่นเชียงแสน			

  	ปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง	สำนักงานอธิการบดี	

  	ปรับปรุงระบบ	Fiber	Opic	ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		

  	ทาสีอาคารหอดูดาว	และคณะสังคมศาสตร์	

  	ทาสีอาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม				

  	ปรับปรุงลานจอดรถศูนย์กีฬาเอนกประสงค์			

  	ทาสีภายนอกอาคารนิติศาสตร์	อาคารหอพักนักศึกษา	(Uni	Dorm	5	และ	Uni	Dorm	6)			

  	ปรับพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงสวนองุ่นภายในมหาวิทยาลัย				

  	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโปรแกรมนิเทศศาสตร์			

  	ซ่อมแซมหลังคาศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ			

  	ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย			

  	ปรับปรุงพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย			

  	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางเข้าหอพักชาย	

  	ขยายไฟฟ้าเข้าอาคารเอนกประสงค์	

  	ปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้า	-	โทรศัพท์	

  	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน้าศูนย์กีฬาอเนกประสงค์	

  	ปรับปรุงรั้วประตู	1	

  	ปรับปรุงรั้วประตู	3	

  	ปรับปรุงถนนทางออกประตู	4				

  	ซ่อมแซมรั้วอิฐบล็อคประตู	2		



ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
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ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานในประเทศ

ตารางที่	57รายชื่อหน่วยงานและองค์กรที่มีความร่วมมือในประเทศ	ประจำปี	2554		

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงานและองค์กร หัวข้อความร่วมมือ วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1	 สำนักงานวัฒนธรรม	

จังหวัดเชียงราย	

การจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์	สังคมศึกษา	

ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจังหวัด

เชียงราย	กิจกรรมจัดทำหนังสือ

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเชียงราย	

21	กรกฎาคม	2554	 สำนักวิชาการท่องเที่ยว	

2	 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

นานาชาติเชียงแสน	

จ.เชียงราย	

การพัฒนาทักษะด้านการโรงแรม	 กรกฎาคม	2554	 สำนักวิชาการท่องเที่ยว	

3 องค์การบริหารส่วน	

ตำบลตับเต่า	อ.เทิง	จ.เชียงราย	

การพัฒนาทักษะการบริการ	 สิงหาคม	2554	 สำนักวิชาการท่องเที่ยว	

4	 สำนักงานการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดเชียงราย	

คุณภาพโฮมสเตย์	 กันยายน	2554	 สำนักวิชาการท่องเที่ยว

5	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการ

ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	

21	ธันวาคม	2553	 คณะครุศาสตร์	

6	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย	เขต	1	

และโรงเรียนบ้านดู่	

(สหราษฎร์พัฒนาคาร)	

การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนดี	

ประจำตำบล	

1	เมษายน	2554	 คณะครุศาสตร์	
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงานและองค์กร หัวข้อความร่วมมือ วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7	 คณะวิทยาการจัดการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

กลุ่มภาคเหนือ	7	แห่ง	

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ		

7	แห่ง	

23	ธันวาคม	2553	 คณะวิทยาการจัดการ	

8	 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์	

จ.เชียงใหม่	

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย	

ความร่วมมือทางวิชาการ		

คณะวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	

3	ตุลาคม	2554	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	

9	 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

ความร่วมมือทางวิชาการและงาน

วิจัย	(MOU)	และการประชุมร่วม

กันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้าน

พลังงานสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน	ครั้งที่	3	

29	กรกฎาคม	2554	 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	

10	 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ		

อ.แม่ลาว	จ.เชียงราย			

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร	และ	

สถานพยาบาลแพทย์แผนไทยใน

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ	

19	ตุลาคม	2553	 วิทยาลัยการแพทย์	

พื้นบ้านฯ	
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงานและองค์กร หัวข้อความร่วมมือ วันที่ลงนาม
ความร่วมมือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11 เทศบาลตำบลแม่สาย	

อ.แม่สาย	จ.เชียงราย

ดำเนินโครงการสถานพยาบาล	

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก	ในเทศบาลตำบลแม่สาย	

3	มิถุนายน	2554	 วิทยาลัยการแพทย์	

พื้นบ้านฯ	

12	 เทศบาลตำบลบ้านต้า		

อ.ขุนตาล	จ.เชียงราย	

ดำเนินโครงการสถานพยาบาล	

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก	ในเทศบาลตำบลบ้านต้า				

14	มิถุนายน	2554	 วิทยาลัยการแพทย์	

พื้นบ้านฯ	

13	 องค์การบริหารส่วนตำบล

ป่าซาง	อ.เวียงเชียงรุ้ง	

จ.เชียงราย	

ดำเนินการเปิดและการจัดตั้งสถาน

พยาบาลแพทย์แผนไทยในองค์การ

บริหารส่วนตำบลป่าซาง	

16	มิถุนายน	2554	 วิทยาลัยการแพทย์	

พื้นบ้านฯ	

14	 องค์การบริหาร	

ส่วนตำบลป่าก่อดำ	อ.แม่ลาว	

จ.เชียงราย	

ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

สมุนไพร	และ	สถานพยาบาลแพทย์

แผนไทยในองค์การบริหาร	

ส่วนตำบลป่าก่อดำ

15	ธันวาคม	2553	 วิทยาลัยการแพทย์	

พื้นบ้านฯ	

15	 เรือนจำกลางเชียงราย	

กรมราชทัณฑ์	

ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้สมุนไพรและคลินิกการแพทย์

แผนไทยในเรือนจำกลางเชียงราย	

23	กรกฎาคม	2553	 วิทยาลัยการแพทย์	

พื้นบ้านฯ
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 ได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ	

เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ	นักศึกษา	บุคลากร	การวิจัย	ศิลปวัฒนธรรม	โดยได้มีการลงนามความร่วมมือ

มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	–	พ.ศ.	2554	และมีความร่วมมือในทางปฏิบัติ	ดังนี้	



ตารางที่	58	รายชื่อหน่วยงานและองค์กรที่มีความร่วมมือในต่างประเทศ	ประจำปี	2554		

ลำดับที่ หน่วยงานและองค์กร ประเทศ ขอบข่ายความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ

1	 The	University	of	Social	

Science	and	Humanities,	VNU	

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	

การศึกษา/วิจัย	 29	เมษายน	2546	

2	 Mindanao	State	University	 ฟิลิปปินส์	 การศึกษา/วิจัย	 พ.ศ.	2546	

3	 University	of	South	Australia	 ออสเตรเลีย	 การศึกษา/วิจัย	 1	พฤษภาคม	2546	

4	 วิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	

การศึกษา/วิจัย	 23	กรกฎาคม	2546	

5	 Yuxi	Normal	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 19	กรกฎาคม	2547	

6	 University	of	South	Australia	 ออสเตรเลีย	 การศึกษา/วิจัย	 9	สิงหาคม	2547	

7	 Aichi	University	of	Education	 ญี่ปุ่น	 การศึกษา/วิจัย	 25	พฤศจิกายน	2547	
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ลำดับที่ หน่วยงานและองค์กร ประเทศ ขอบข่ายความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ

8	 Xishuangbanna	Education	

College	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 พ.ศ.	2547	

9	 Yunnan	Nationalities	

University	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 10	มิถุนายน	2548	

10	 Quangbinh	Teachers	Training	

College	

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	

การศึกษา/วิจัย	 11	กรกฎาคม	2548	

11	 Simao	Vocational	Education	

Center	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 14	สิงหาคม	2548	

12	 Yuxi	Normal	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 18	เมษายน	2549	

13	 Simao	Teachers	College	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 15	พฤษภาคม	2549	

14	 Guangxi	University	for	

Nationalities

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 16	มิถุนายน	2549	

15	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การแพทย์แผนจีน	

และการแพทย์แผนไทยฯ	

17	กรกฎาคม	2549	

16	 Honghe	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 28	กรกฎาคม	2549	

17	 วิทยาลัยสร้างครูหลวงน้ำทา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	

การศึกษา/วิจัย	 14	พฤศจิกายน	2549	

18	 SIL	International	 -	 การศึกษา/แลกเปลี่ยน

บุคลากร	

15	พฤศจิกายน	2549	

19	 Simao	Teachers	College	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 13	มกราคม	2550	

20	 Yunnan	Provincial	Tourism	

School

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 2	มีนาคม	2550	

21	 School	of	International	

Relation,	Yunnan	University	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 2	มีนาคม	2550	

22	 Kunming	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 2	มีนาคม	2550	

23	 Simao	Vocational	Education	

Center	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 1	พฤษภาคม	2550	

24	 Southwest	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 14	มิถุนายน	2550	

25	 Chongqing	Normal	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 16	มิถุนายน	2550	

26	 Yangtze	Normal	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 18	มิถุนายน	2550	

27	 Ho	Chi	Minh	City	Open	

University	

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	

การศึกษา/วิจัย	 16	กรกฎาคม	2550	

28	 Royal	University	of	Phnom	

Penh

กัมพูชา	 การศึกษา/วิจัย	 3	ตุลาคม	2550	

29	 วิทยาลัยสร้างครูหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	

การศึกษา/วิจัย	 21	มกราคม	2551	

30	 Southwest	Jiaotong	

University	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 26	มกราคม	2551	
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ลำดับที่ หน่วยงานและองค์กร ประเทศ ขอบข่ายความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ

31	 Dali	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 3	เมษายน	2551	

32	 Yunnan	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 4	เมษายน	2551	

33	 Yuxi	Normal	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การจัดตั้งเครือข่าย

มหาวิทยาลัยภูมิภาค	

ลุ่มน้ำโขง	

24	มิถุนายน	2551	

34	 Tangshan	Teacher’s	College	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา	 17	พฤศจิกายน	2551	

35	 Huntington	University	 แคนาดา	 การศึกษา/วิจัย	 พ.ศ.	2551	

36	 Guangxi	City	College	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา	 2	พฤษภาคม	2552	

37	 The	Broadcasting	Board	of	

Governors	

สหรัฐอเมริกา	 การรับสัญญาณ	

การกระจายเสียงทาง

วิทยุ	

1	ธันวาคม	2552	

38	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสี	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การพัฒนาการแพทย์	

แผนจีน	และการแพทย์

พื้นบ้าน	

7	ธันวาคม	2552	
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ลำดับ หน่วยงานและองค์กร ประเทศ ขอบข่ายความร่วมมือ วันที่ลงนามความร่วมมือ

39	 โรงพยาบาลชนชาติจ้วง		

มณฑลกวางสี	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การพัฒนาการแพทย์

แผนจีนและการแพทย์

พื้นบ้าน	

7	ธันวาคม	2552	

40	 Chuxiong	Normal	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา	 9	ธันวาคม	2552	

41	 Yuxi	Normal	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 10	ธันวาคม	2552	

42	 Xishuangbanna	Vocational	&	

Technical	Institute	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา	 21	กุมภาพันธ์	2553	

43	 มหาวิทยาลัยการแพทย์ฮานอย		 สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	

การแพทย์พื้นบ้านเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษา		

การฝึกอบรม	และการวิจัย	

30	ตุลาคม	2553	

44	 Xishuangbanna	Vocational	&	

Technical	Institute	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา	 8	ธันวาคม	2553	

45	 Chuxiong	Normal	University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา	 9	ธันวาคม	2553	

46	 Yunnan	Land	&	Resources	

Vocational	College	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 12	ธันวาคม	2553	

47	 	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	

สร้างเครือข่ายความร่วม

มือทางการศึกษา	และ	

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	

23	ธันวาคม	2553	

48	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 พัฒนาความก้าวหน้าของ

ทั้งสองฝ่ายในด้านของ	

การศึกษา	การแพทย์	

แผนจีน	การแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและบุคลากร	

รวมถึงการแลกเปลี่ยน	

ในเรื่องของผลงานวิจัย

ต่างๆ	

23	ธันวาคม	2553	

49	 Baoshan	College	of	

Treditional	Chinese	Medicine	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การแพทย์แผนจีน	และ	

การแพทย์พื้นบ้าน	

18	มกราคม	2554	

50	 Instute	of	Treaditional	

Medicine	

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	

การแพทย์พื้นบ้านเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษา	

การฝึกอบรม	และการวิจัย	

20	มกราคม	2554	

51	 Pharmaceutical	Factory	No.3	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	

การแพทย์พื้นบ้านเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษา	

การฝึกอบรม	และการวิจัย	

27	มกราคม	2554	

52	 Guangxi	College	of	Physical	

Education	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 26	พฤษภาคม	2554	

53	 Guangxi	University	for	

Nationalities	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 การศึกษา/วิจัย	 27	พฤษภาคม	2554



ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
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ทนุสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก

ตารางที่	59	รายชื่อทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก	ประจำปี	2554		 


ลำดับที่


ชื่อทุน

จำนวนนักศึกษา
ที่รับทุน(คน)


จำนวนเงินทุน

จำนวนเงินทุน
1คน/1ปี

1	 ทุน	ดร.นิวัตน์	แจ้งอริยวงศ์	 50	 500,000	 10,000	

2 ทุน	คุณมงคลชัย	 10	 100,000	 10,000	

3	 ทุน	คุณชัชชัย	 10	 100,000	 10,000	

4 ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 50	 500,000 10,000

5	 ทุนการกุศลสมเด็จย่า	(ด้านสาธารณสุข)	 15	 691,500	 46,100	

6	 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า 11	 264,000	 24,000	

7	 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า	(สังกัดโครงการหลวง)	 7	 35,000	 5,000	

8	 ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 3	 60,000	 20,000	

9	 ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง	 2	 40,000	 20,000	

10	 ทุนเฉลิมราชกุมารี	 18	 270,000	 15,000	

11	 ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ	 1	 15,000	 15,000	

12	 ทุนมูลนิธิซอนต้า	 1	 20,000	 20,000	

13	 ทุนพุทธิวงศ์วิวัฒน์	 2	 20,000	 10,000	

14	 ทุนพระเทพสิทธินายก	(วัดพระสิงห์)	 2	 10,000	 5,000	



137

ท
ุน
ส
น
ับ
ส
น
ุน
 

จา
ก
ห
น
่วย

งา
น
ภ
าย

น
อ
ก
 


ลำดับที่


ชื่อทุน

จำนวนนักศึกษา
ที่รับทุน(คน)


จำนวนเงินทุน

จำนวนเงินทุน
1คน/1ปี

15 ทุนทิสโก้เพื่อการกุศล	 11	 99,000	 9,000	

16 ทุนปิยมหาราชานุสรณ์	 10	 50,000	 5,000	

17	 ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 6	 36,000	 6,000	

18	 ทุนมูลนิธิน้อมจิตต์ร่วมเกล้าฯ	เพื่อเยาวชน	

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2	 14,000	 7,000	

19 ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม

ราชินูปถัมภ์	

2	 12,000	 6,000	

20	 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์	 3	 24,000	 8,000	

21	 ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ	5	รอบ	 2	 14,000	 7,000	

22	 ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 5	 100,000	 20,000	

23	 ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน	 2	 24,000	 12,000	

24	 ทุนมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา	 2	 10,000	 5,000	

25	 ทุน	ดร.ศิริธัช	โรจนพฤกษ์	(สำหรับพระสงฆ์)	 49	 245,000	 5,000	

26	 ทุนพระคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		 20	 100,000	 5,000	

27	 ทุนคุณคำ	ไพศาลสิทธิกานต์	(สำหรับพระสงฆ์)	 2	 10,000	 5,000	

28	 ทุน	ดร.วิไลลักษณ์	สกุลภักดี	 1	 20,000	 10,000	

29	 ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา	 668	 1,492,407	 2,234	

รวม 967 4,875,907 
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ตารางที่	60	รายชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม	ประจำปี	2554		

ลำดับที่ หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

1	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ราชนครินทร์	

การบริหารจัดการ	การเรียนการสอนระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในสถานศึกษาและ

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	(E-Learning)	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

2	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	โปรแกรม

วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	และ

คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

3	 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น	

(เชียงแสน)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

4	 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ	กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	

การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและ

ระบบภูมิสารสนเทศ	เพื่อการศึกษา	วิจัย	

และการพัฒนาซอฟแวร์ทางภูมิสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

5	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	 สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

6	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฟากกว๊าน

วิทยาคม	จ.พะเยา	

เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับ	

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	

ศูนย์ความหลากหลาย	

ทางชีวภาพ	

7	 คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		

เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์	

พันธุกรรมพืช	อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

ศูนย์ความหลากหลาย	

ทางชีวภาพ	

8	 บุคลากรจากสำนักงบประมาณ		 ติดตามผลการดำเนินงานของ	

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	

ศูนย์ความหลากหลาย	

ทางชีวภาพ	

9	 คณะครู	นักเรียนโรงเรียน	

จักรคำคณาทร	จังหวัดลำพูน	

ศึกษาดูงาน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

10	 หัวหน้าโครงการวิจัย	สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)	

ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยแคบหมูปิ่นนภาและ

กลุ่มมันเกรียบ	

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	
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ลำดับที่ หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

11	 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(สกว.)	

ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากชาแก่นักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

12	 คณะครู	นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม	

จ.เชียงราย	

ศึกษาดูงาน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

13	 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	

ศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

14 Dr.Catherine	University	Minnesota		 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารล้านนา	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

15	 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ	

การศึกษาภายในสำนักงาน	

คณะกรรมการการอุดมศึกษา			

เยี่ยมชมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ	

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	

16	 พระอาจารย์สรยุทธ	ชยญโญ	

วัดบรมธาตุดอยผาส้ม	ต.แม่สาบ	

อ.สะเมิง	จ.เชียงใหม่	พร้อมคณะ	

หลักการนำพืชท้องถิ่น	และอาหาร	

ตามภูมิปัญญาชาวบ้านมาแปรรูป	

เพื่อเพิ่มมูลค่า	

ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่ม

มูลค่าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร	

17	 สำนักงานโครงการนักเรียน	

ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ	

พระเทพรัตนราชสุดาสยามฯ	บรมราชกุมารี	

การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

สำนักประสานงาน

โครงการส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน	ตชด.	

18	 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน	

ที่	32	

การติดต่อประสานงานโครงการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนที่	32	

สำนักประสานงาน

โครงการส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน	ตชด.	

19	 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย	 การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		

สยามบรมราชกุมารี	

สำนักประสานงาน

โครงการส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน	ตชด.	

20	 คณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดเชียงราย,	

จังหวัดเชียงใหม่,	จังหวัดพะเยา,		

จังหวัดอุตรดิตถ์	และจังหวัดแพร่	

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นวิทยากร	

ในการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ	

สำนักประสานงาน

โครงการส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน	ตชด.	

21	 คณะครูและนักเรียน	

โรงเรียนบ้านสันมะกรูด	จังหวัดลำพูน	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

22	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	

ห้อง	CRU	เยาว์วัยรักการอ่าน	 สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

23	 บุคลากรจาก	Yunnan	Land	and	

Resources	Vocational	College	

สาธารณรัฐประชาชนจีน		

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

24	 รศ.วิชิต	สุวรรณโนภาส	ประธาน	

สภาคณาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช		

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

25	 คณะครูและนักเรียน	โรงเรียนฝายกวาง

วิทยาคม	จ.พะเยา	

แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศ	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	
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26	 วิทยาลัยอาชีวะสิบสองปันนา	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

27	 บุคลากรจากมหาวิทยาลัยฉู่ฉงนอร์มอล	

มณฑลยูนาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน		

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

28	 บุคลากรจาก	Guangxi	College	of	Physical	

Education	สาธารณรัฐประชาชนจีน

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

29	 คณะผู้บริหารจาก	Tangshan	Teacher’s	

College	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

30	 คณะครูและนักเรียน	โรงเรียน	

พิจิตรพิทยาคม	จ.พิจิตร	

แนะนำการใช้ห้องสมุดการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศการบริการสารสนเทศ	และ	

การดำเนินงานห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

31	 คณะผู้บริหารจาก	Budapest	Business	

School	ประเทศฮังการี	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

32	 คณะครูและนักเรียน	โรงเรียน	

นุชนาถอนุสรณ์	จ.เชียงราย

แนะนำการใช้ห้องสมุดการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศการบริการสารสนเทศ	และ	

การดำเนินงานห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

33	 คณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

34	 คณะนักศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้และ

พัฒนาท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	วิทยาเขตแม่สาย	

แนะนำการใช้ห้องสมุดการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศการบริการสารสนเทศ	และ	

การดำเนินงานห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

35	 คณะนักศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้และ

พัฒนาท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	วิทยาเขตพะเยา	

แนะนำการใช้ห้องสมุดการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศการบริการสารสนเทศ	และ	

การดำเนินงานห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

36	 บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

ราชมงคลตะวันออก	

การบริการสารสนเทศ	และการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

37	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	

แม่จันวิทยาคม	จ.เชียงราย	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

38	 คณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย	Gimcheon	ประเทศเกาหลี	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

39	 บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

ราชมงคลล้านนา	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

40	 นักศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้	และพัฒนา

ท้องถิ่น	วิทยาเขตเชียงแสน	

แนะนำการใช้ห้องสมุดการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศการบริการสารสนเทศและ	

การดำเนินงานห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

41	 ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม	อ.ดอกคำใต้	

จ.พะเยา	

แนะนำการใช้ห้องสมุดการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศการบริการสารสนเทศและ	

การดำเนินงานห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	
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42	 ศูนย์การเรียนรู้	กศ.ปช.ปาย		

โรงเรียนปายวิทยาคาร	

แนะนำการใช้ห้องสมุดการสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศการบริการสารสนเทศและ	

การดำเนินงานห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

43	 บรรณารักษ์อาสาและครูผู้ควบคุมงาน

บรรณารักษ์	โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม	

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	36	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

44	 คณะครูและนักเรียนจาก	

โรงเรียนประชาบำรุง	จ.พะเยา	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

45	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต	

การบริการสารสนเทศและการดำเนินงาน	

ห้องสมุด	

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

46	 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง	

อ.เมือง	จ.เชียงราย	

การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา	

การท่องเที่ยว	

47	 เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จ.สตูล	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา	

การท่องเที่ยว	

48	 เครือข่ายเยาวชนจังหวัดเชียงรายกับ	

การท่องเที่ยว	

เยาวชนกับการท่องเที่ยว	 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา	

การท่องเที่ยว	

49	 โรงเรียนบ้านวังลาน	จ.กาญจนบุรี	 การจัดการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

50	 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	

เทคนิคดุสิต	จ.เชียงราย	

การศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	เพื่อเตรียมรับ

การประเมินรอบที่	3	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	



144

ลำดับที่ หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

51	 โรงเรียนนางแล	ต.นางแล	จ.เชียงราย	 การดูงานเรื่องการศึกษาในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

52	 สำนักงานพัฒนาสังคม	 การประชุมและการศึกษาดูงานของผู้ดำเนิน

กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

53	 สำนักวิชาสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

การดูงานเรื่องการศึกษาในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

54	 โปรแกรมวิชาศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

นำนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษา	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

55	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	

ขอความอนุเคราะห์ศึกษารายกรณี	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

56	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลประกอบ	

การทำวิจัย	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

57	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	

ขออนุญาตให้นักศึกษาสังเกตพฤติกรรม

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ	และ	

การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน	

ที่มีความต้องการพิเศษ	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

58	 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

ขอความอนุเคราะห์ทำ	Case	Study	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	

59	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	

การบริหารการศึกษาในสถานประกอบการ	 คณะครุศาสตร์	

60	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง	

การศึกษาพิเศษและการบริหารสนับสนุน	

นักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา	

คณะครุศาสตร์	

61	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

พิบูลสงคราม	

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	และ	

การประกันคุณภาพการศึกษา	

คณะครุศาสตร์	

62	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	

การศึกษาปฐมวัย	 คณะครุศาสตร์	

63	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	

การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา	 คณะครุศาสตร์	

64	 สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

การรับรองระบบงาน	สำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

ตรวจติดตามผลการรับรอง	ขยายขอบข่าย

การรับรอง	ISO/IEC	17025	

ศูนย์วิศวกรรมโยธา	

65	 สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน	

การมาตรฐานกลุ่มพัฒนาโครงสร้าง	

ด้านการตรวจสอบรับรองสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ	

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้ง	

ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

ศูนย์วิศวกรรมโยธา	

66	 บริษัท	ช.การช่าง	จำกัด	มหาชน	 เยี่ยมชมห้องแล็บพร้อมทดสอบวัสดุตัวอย่าง	 ศูนย์วิศวกรรมโยธา	

67	 China	Railway	No.5	Co.,	Ltd.	 เยี่ยมชมห้องแล็บพร้อมทดสอบวัสดุตัวอย่าง	 ศูนย์วิศวกรรมโยธา	



145

 
ผ

ู้เข
้าเ

ย
ี่ย
ม
ชม

ห
น
่ว
ย
งา

น
 

ลำดับที่ หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าเยี่ยมชม หัวข้อการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

68	 ศูนย์ทดสอบมาตรวิทยา		

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

แห่งประเทศไทย	

สอบเทียบเครื่องทดสอบแรงการรับแรงดึงของ

เหล็ก	(Tensile	Strength	Testing)	และ	

สอบเทียบเครื่องบีบคอนกรีต	(Techno	Test)	

ศูนย์วิศวกรรมโยธา	

69	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 ศึกษาดูงานด้านแผนและงบประมาณ	และ

การประกันคุณภาพ	

กองมาตรฐานวิชาการ	

และประกันคุณภาพ	

70	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ	 กองมาตรฐานวิชาการ	

และประกันคุณภาพ	

71	 สาขาวิชานิติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	

ศึกษาดูงานของหน่วยงาน	 สำนักวิชากฎหมาย	

72	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง	

ศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการ	

73	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
บ้านนางแลใน	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

74	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
บ้านป่ารวก	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

75	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
บ้านสันต้นขาม	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

76	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
บ้านนางแล	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

77	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
บ้านนางแล(บ้านทุ่ง)	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

78	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
บ้านท่าข้าวเปลือก	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

79	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
แม่มอญวิทยา	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

80	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
เทิงวิทยาคม	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

81	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน
เทศบาล	1	ศรีเกิด	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

82	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

83	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน
เทศบาล	4	สันป่าก่อ	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

84	 คณะครูและนักเรียนจาก	
โรงเรียนเมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

85	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	
เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

86	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	

นุชนาถอนุสรณ์	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	
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87	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดู่	

(สหราษฎร์พัฒนาคาร)	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

88	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน

องค์การส่วนบริหารจังหวัดเชียงราย		

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

89	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	

บ้านท่าฟ้าใต้	อ.เชียงม่วน	จ.พะเยา	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

90	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	

เม็งรายมหาราชวิทยาคม	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

91	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน

คริสเตียนนานาชาติเชียงราย	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

92	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	

อนุบาลจุน	(บ้านบัวสถาน)	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	
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93	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาเชียงราย	เขต	3	อ.แม่จัน	

จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

94	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)	

จ.เชียงราย

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

95	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน

เชียงรายวิทยาคม	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

96	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

97	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน	

บุญเรืองวิทยาคม	จ.เชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

98	 นักศึกษาชมรมดาราศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

99	 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร	

ศึกษาดูงานด้านวิชาการและการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน	

คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

100	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม	

ศึกษาดูงานด้านวิชาการ	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

101	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง	

ศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการหน่วยงาน	 คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	

102	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลล้านนา	

ภาคพายัพ	เชียงใหม่	

ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม	

โลจิสติกส์	

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	

103	 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	

ศึกษาดูงานหลักสูตรและโปรแกรมวิชาของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	

104	 ผู้บริหารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน	

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

105	 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์	

จ.เชียงราย	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

106	 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย	จ.เชียงราย	 เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

107	 โรงเรียนบรรพตวิทยา	 เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

108	 โรงเรียนเทศบาล	2	(แม่ต๋ำดรุณเวทย์)	

จ.พะเยา	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

109	 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม	จ.เชียงราย	 เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

110	 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม	จ.เชียงราย	 เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

111	 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	

จ.เชียงราย	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

112	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี	

สิบสองปันนา	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	
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113	 ผู้บริหารจาก	Budapest	Business	

School	ประเทศฮังการี	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

114	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฉู่ฉงนอร์มอล	

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

115	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	GCPE	ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

116	 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง	จ.เชียงราย	 เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

117	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

118	 โรงเรียนพินิตประสาธน์	จ.พะเยา	 เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

119	 มหาวิทยาลัยต้าลี่	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

120	 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม	จ.เชียงราย	 เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม	

121	 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม	

จ.เชียงราย	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

122	 สำนักงานเขตบางกอกน้อย	

กรุงเทพมหานคร	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

123	 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย	หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ	จ.เชียงราย	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

124	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม	

เข้าชมงานทัศนศิลป์	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	

125	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

จ.มหาสารคาม	

ศึกษาดูงานออกแบบ	และการควบคุมงาน

ก่อสร้าง	

กองอาคารสถานที่	

126	 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา	จ.เชียงราย	 ศึกษาดูงานภายในพื้นที่สวนสมเด็จ	

พระศรีนครินทร์เชียงราย	

กองอาคารสถานที่	

127	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

ตะวันออก	

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา	

งานระบบที่ปรึกษาและงานแนะแนวอาชีพ	

นักศึกษา	และงานสวัสดิการและทุนกู้ยืม	

เพื่อการศึกษา	

กองพัฒนานักศึกษา	

128	 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง	 ศึกษาดูการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา	

งานประกันคุณภาพการศึกษา	และงาน

บทบาทของผู้นำนักศึกษา	

กองพัฒนานักศึกษา	

129	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจการ	

นักศึกษา	การประกันคุณภาพ	และการ

ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	

กองพัฒนานักศึกษา	

130	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	15	 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักเรียน	ระบบธนาคารความดี	

กองพัฒนานักศึกษา	
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131	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา	งานองค์การ

บริหารนักศึกษา	งานสภานักศึกษา	และงาน

สโมสรนักศึกษาคณะ	

กองพัฒนานักศึกษา	

132	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมขององค์การ

นักศึกษา	และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา	

กองพัฒนานักศึกษา	

133	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา	 กองพัฒนานักศึกษา	

134	 มหาวิทยาลัยนอร์ท	–	เชียงใหม่	 ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจการ	

นักศึกษา	

กองพัฒนานักศึกษา	

135	 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	 ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพด้านการ

บริการวิชาการ	

สำนักบริการวิชาการ	

แก่สังคม	

136	 ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์	4		

ฝึกอบรมเชิงปฏิการเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช	

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

137	 ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน	ทอท.เฉลิมพระเกียรติ		

ฝึกอบรมเชิงปฏิการเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

138	 ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน	บำรุงที่	112		

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช	

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

139	 ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน	เทคนิคดุสิต		

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	
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140	 คณะครูและนักเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน		 ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช	

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

141	 เยาวชนศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่		

ต.แม่สลองใน	อ.แม่ฟ้าหลวง	จ.เชียงราย	

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขยายพันธุ์พืช

ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือพืชเพื่อ	

การส่งเสริมอาชีพ	และการขยายพันธุ์พืช	

คืนสู่ชุมชน		

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

142	 คณะศึกษาดูงานพื้นที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายจากสำนักงบประมาณ		

ศึกษาดูงานและตรวจติดตามผลการดำเนิน

งานของศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	

143	 คณะครู	นักเรียน	ศูนย์การเรียน	

บ้านนาโต่	วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชียงราย		

อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	

ศูนย์บริการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพอาหาร	

น้ำ	และผลิตภัณฑ์	

144	 นางลัดดาวัลย์	บุญประสิทธิ์	/ที่ปรึกษา

สำนักงบประมาณ	

ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ	

ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร	น้ำ	

และผลิตภัณฑ์	

ศูนย์บริการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพอาหาร	

น้ำ	และผลิตภัณฑ์	

145	 คณะวิทยาศาสตร์	และศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	

จ.พิษณุโลก	

ศึกษาดูงานการจัดทำระบบ	ISO/IEC	17025		 ศูนย์บริการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพอาหาร	

น้ำ	และผลิตภัณฑ์	

146	 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประสาศนศาสตร์	

วิทยาเขตเชียงคำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	

ศึกษาดูงาน	การดำเนินงานของศูนย์บริการ

ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร	น้ำ	และ

ผลิตภัณฑ์	

ศูนย์บริการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพอาหาร	

น้ำ	และผลิตภัณฑ์	
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147	 นางสาวอรัญญา	คชชาญ	จากสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

(สมอ.)	

ติดตามการดำเนินงานตามระบบ	ISO/IEC	

17025	ตามโครงการ	TLC	(Training	Led	

by	Consultancy)			

ศูนย์บริการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพอาหาร	

น้ำ	และผลิตภัณฑ์	

148	 รศ.ดร.ดวงตา	สราญรมย์	ประธาน

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ	

ภายใน	ระดับมหาวิทยาลัย	

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของศูนย์บริการ

ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร	น้ำ	และ

ผลิตภัณฑ์	

ศูนย์บริการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพอาหาร	

น้ำ	และผลิตภัณฑ์	

149	 ที่ปรึกษาประจำสำนักงานเลขาธิการ

อาเซียน	

(พณฯ	ท่าน	นายเอส	ราชารัตนัม)

ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย	 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

150	 ผู้อำนวยการของมูลนิธินิปปอน	
จากประเทศญี่ปุ่น			

เยี่ยมชมและหารือแนวทางการพัฒนา	
การแพทย์พื้นบ้านในประเทศอาเซียน	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

151	 ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยการแพทย์	
จีนเป่าซาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

เยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ	และลงนาม	
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์พื้นบ้าน	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

152	 ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์พื้นบ้านลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์
พื้นบ้านไทย-ลาว			

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

153	 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม	
หมายเลข	3	

ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์
พื้นบ้านไทย-ลาว				

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	
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154	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์วิจารณ์	พานิช	
ประธานสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	(สกอ.)	

ศึกษาดูงานด้านมุมมองการนำผลงานวิจัย	
ไปขยายผลและเชื่อมโยงสู่สถาบันการศึกษา	
ในพื้นที่อื่น	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

155	 โรงพยาบาลดอกคำใต้	จ.พะเยา	 ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบการแพทย์	
แผนไทย	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

156	 ชมรมเกษียณสัมพันธ์	คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			

ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย	
และการแพทย์ทางเลือกเพื่อเพิ่มพูนความรู้	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

157	 คณะอาจารย์	และนักศึกษาสาขาการ
ปฐมวัยคณะครุสาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	

ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย	 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

158	 เทศบาลตำบลมาบตาพุด	จ.ระยอง			 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย	
และการแพทย์ทางเลือก	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	

159	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง			 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน		
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	การผลิตยาสมุนไพร	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ	



กิจกรรมสำคัญในรอบปี2554



พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง	(วันที่	21	ตุลาคม	2553)	

กิจกรรมคืนป่าสู่โลก	(เดือนตุลาคม	2553)	
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กจิกรรมสำคญัในรอบปี2554

กิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย

1 

2 





อบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		
ปีการศึกษา	2553	ของ	สกอ.	(วันที่	10	พฤศจิกายน	2553)	

งานป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย	(วันที่	19	-	21	พฤศจิกายน	2553)
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5 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	5	ธันวามหาราช	(วันที่	3	ธันวาคม	2553)	

6 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	2554	(วันที่	29	ธันวาคม	2553)	
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8 

7 กิจกรรมวันพร	(วันที่	6	มกราคม	2554)	

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	(วันที่	8	มกราคม	2554)



15�

9 

10 

กิจกรรมวันราชภัฏ	(วันที่	13	กุมภาพันธ์	2554)

กิจกรรม	Big	Cleaning	Day	เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ		
(วันที่	13	กุมภาพันธ์	2554)	
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11 

อบรมผู้บริหารหลักสูตร	 “ความเข้าใจเพื่อนบ้านต่างวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร	 :	การศึกษา	 เศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	
และวัฒนธรรม	ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์”	(วันที่	23	–	27	กุมภาพันธ์	2554)	

12 

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปี	2554	
(วันที่	22	–	24	มีนาคม	2554)	
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	 กิจกรรมร้อยธรรมะ	ร้อยความดี	ร้อยดวงใจ	ถวายธรรมเทิดไท้	องค์ราชันย์	(วันที่	31	มีนาคม	2554)	

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง	(วันที่	8	เมษายน	2554)	

13 

14 
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15 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	(วันที่	30	พ.ค.	–	2	มิ.ย.	2554)

16 พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์	(วันที่	21	–	22	มิถุนายน	2554)	
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18 

งานวันแม่แห่งชาติ	(วันที่	10	สิงหาคม	2554)

17 

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง	(วันที่	18	กรกฎาคม	2554)	
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19 งานเกษียณอายุราชการ	ประจำปี	2554	(วันที่	30	กันยายน	2554)	
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คณะมนุษยศาสตร ์

	 วันมนุษยศาสตร์	(วันที่	9	ธันวาคม	2554)	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

	 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	2554	(วันที่	17	–	19	สิงหาคม	2554)	

กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

คณะครุศาสตร ์

	 วันครุศาสตร์สัมพันธ์	(วันที่	14	กุมภาพันธ์	2554)	
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คณะวิทยาการจัดการ 

	 การแข่งขันนาฎศิลป์ประยุกต์	(วันที่	28	มีนาคม	2554)	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

	 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง	(วันที่	7	กรกฎาคม	2554)	
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สำนักวิชาสังคมศาสตร ์

 การแข่งขันเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	1	“ฟ้อนเล็บ”	(วันที่	6	สิงหาคม	2554)	

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

	 จัดประชุมนานาชาติด้านการวิจัย	การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ครั้งที่	 4	 ระหว่าง	
	 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	กับมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหยุนหนานและสมาคมวิทยาศาสตร์	
	 แห่งชาติจีน	ณ	มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหยุนหนาน	 (YUTCM)	นครคุณหมิง	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	
	 (วันที่	17	–	21	พฤษภาคม	2554)	
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วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

 โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติครั้งที่	7	เรื่อง	“ความมั่นคงของภูมิภาคบนพื้นฐานการพัฒนา	
 เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียแปซิฟิก”	ณ	Cinnamon	Grand	Hotel		
	 เมือง	Colombo	ประเทศ	Sri	Lanka	(วันที่	8	-	9	สิงหาคม	2554)	

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ	(วันที่	7	กันยายน	2554)	



16�

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 

 การประกวดกระทงใหญ่งานป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเจียงฮาย	ครั้งที่	11	ครบรอบ	39	ปี	(วันที่	10	พฤศจิกายน	2554)	

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้งที่	1		
	 (วันที่	23	กรกฎาคม	2554)	
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สำนักวิชาบัญช ี

 เข้าร่วมงานป๋าเวณียี่เป็งราชภัฎเจียงฮาย	ครั้งที่	11	ครบรอบ	39	ปี	
	 (วันที่	8	พฤศจิกายน	2554)	

สำนักวิชาการท่องเที่ยว 

 ไหว้ครูมัคคุเทศก์	(วันที่	21	มิถุนายน	2554)	
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 โครงการพัฒนานักวิจัย	“การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”	(วันที่	12	กรกฎาคม	2554)	

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

	 กิจกรรม	English	Camp	 (วันที่	 7	 –	8	กันยายน		
	 2554)	
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สำนักบริการวิชาการแก่สังคม 

 โครงการธรรมยาตรา	ฉลอง	750	ปี	เมืองเชียงราย	
	 (วันที่	24	–	26	พฤศจิกายน	2554)	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อบรมหลักสูตร	 :	 E-Commerce	 ตามโครงการ	
 ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด	
	 เพื่อการค้ากับต่างประเทศ	GMS/BIMSTEC	และ	
	 ประเทศอื่นๆ(วันที่	24	–	28	สิงหาคม	2554)	



172

ศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 

 ทดสอบภาษาอังกฤษ	OET	และ	AET	(ตลอดปีการศึกษา)	

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 นิทรรศการสัญจร	75	มรดกทางวัฒนธรรม	750	ปีเมืองเชียงราย	(วันที่	20	–	24	กุมภาพันธ์	2554)	
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ศูนย์วิศวกรรมโยธา 

 ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่	2	อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย	
	 (วันที่	21	กรกฎาคม	2554)	

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ ์

 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	
	 เพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน	 และการอนุรักษ์	
	 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 :	 กรณีศึกษาบ้านนาโต่	 ต.แม่สลองใน	
	 อ.แม่ฟ้าหลวง	จ.เชียงราย	(ตุลาคม	2553	–	กันยายน	2554)	

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 จัดพิมพ์หนังสือ	“สุนทรียภาพพรรณไม้	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”	เฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จ	
	 พระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ	84	พรรษา	(วันที่	5	ธันวาคม	2554)	
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ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไกแก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง		
	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		(วันที่	17	–	22	พฤษภาคม	2554)

สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(วันที่	7	-	18	กุมภาพันธ์	2554)	
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ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

	 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการส่งเสริมอาชีพ	 และการขยาย	
	 พันธุ์พืชคืนสู่ชุมชนแก่เยาวชนศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่	ต.แม่สลองใน	อ.แม่ฟ้าหลวง	จ.เชียงราย	(วันที่	22	–	24		
	 มกราคม	2554)	

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 การพัฒนาตำรับอาหารจากไก่พันธุ์ประดู่หางดำ	(วันที่	14	กันยายน	2554)
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ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว 

	 งานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	เชียงราย	พะเยา	แพร่	น่าน	“แอ่วม่วน	กิ๋นลำ	ดื่มด่ำวัฒนธรรมชุมชน”	
	 (วันที่	20	สิงหาคม	2554)

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม 

	 ฝึกอบรมการย้อมสีเส้นไหมเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(วันที่	25	–	27	พฤษภาคม	2554)


