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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ)

อธิการบดี

 4 ทศวรรษราชภัฏเชียงรายจากวิทยาลัยครูสู

การเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยจิตสํานึกของ “คนราชภัฏ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและทองถิ่นมาอยางตอเนื่องมี

การนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มาใชในการดําเนินงานในทุกภารกิจ โดยมีการศึกษาปญหา 

วิจัย ทดลอง และนําผลที่ไดไปพัฒนาและเผยแพรสูสาธารณชน

ความสําเร็จของการดําเนินงานในทุกภารกิจที่เกิดขึ้นในป 2555

ท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สกอ.ใน

ระดับดีมาก รวมทัง้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม

ระดบัอดุมศกึษา โดย สมศ. ผานการรับรองมาตรฐาน จะเปนพลัง

ในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ใหกาวไปสูมาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้นพรอมที่จะรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน และพรอมที่จะเจริญเติบโต

ไปพรอมๆ กับประชาชนและประเทศชาติ บนพืน้ฐานของ

การดาํเนนิงานโดยการมสีวนรวมของบคุลากร และการคํานงึถงึ

ผลประโยชนสงูสุดของนักศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ

เปนสําคัญ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุงหวังจะเปนสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง มุงสรางบัณฑิต

ใหเปน “รากแกวของแผนดิน” และเปนสวนหน่ึงของ

การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป 

สารจากอธิการบดี
ยครูสู

ชภัฏ”

รศึกษา

นื่องมี

อยูหัว

ปญหา 

รณชน

2555

รศึกษา

กอ.ใน

บสาม

นพลัง

ยงราย

องรับ

ติบโต

นของ

านงึถงึ

ศศชชาาตติิ
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ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย

 โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

 วิทยาลัยครูเชียงราย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาจากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา สูการเปนวิทยาลัยครู

เชยีงราย  สถาบันราชภฏัเชยีงราย  และมหาวทิยาลยัราภฏัเชยีงรายในปจจุบนั  โดยมปีระวตัพิฒันาการตามลาํดบัดงันี้

 วนัที ่ 11 กนัยายน 2512 จงัหวดัเชยีงรายไดเสนอเร่ืองขอต้ังโรงเรียนฝกหดัครปูระกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา

ตออธบิดกีรมการฝกหดัครโูดยเสนอใหใชพืน้ทีบ่รเิวณอางเกบ็นํา้หนองบวั ตาํบลบานดู อาํเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงราย

เปนสถานที่ในการจัดตั้ง

 วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยครูเชียราย 

 ป พ.ศ. 2518 เริ่มเปดอบรมการศึกษาภาคฤดูรอนสําหรับครูประจําการ และเปดรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนรุนแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

ในปตอมา 

 ป พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเปนสถาบันการศึกษาและวิจัย 

สามารถเปดสอนไดถงึระดบัปรญิญาตร ีและเปดรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตรี ในป พ.ศ. 2522 จาํนวน 2 สาขาวิชาเอก

คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 ป พ.ศ. 2528 เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร พรอมทั้งไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย ออกเปน

10 หนวยงาน เพือ่ใหสอดคลองกบัภารกจิของวทิยาลยัครแูละใหรวมกลุมเปนสหวทิยาลยั โดยใหวทิยาลยัครเูชยีงราย

รวมอยูในกลุม “สหวิทยาลัยลานนา”
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 สถาบันราชภัฏเชียงราย

 วันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547

สงผลใหสถาบันราชภัฏเชียงรายไดรับการยกฐานะและปรับเปล่ียนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

ตัง้แตวนัที ่15 มิถุนายน  2547 เปนตนมา 

 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควบคูไปกับการพัฒนา

ทองถิ่น  เพื่อพัฒนาไปสูการ “เปนมหาวิทยาลัยตนแบบดานการพัฒนาทองถิ่น ที่มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาค 

และนานาชาติ”

 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระราชทานชื่อสถาบันวา “สถาบันราชภัฏเชียงราย” แทนชื่อวิทยาลัยครู

เชียงรายเดิม เพื่อใหสอดคลองกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต 

 วันที่ 6 มีนาคม 2538 ไดรับพระราชทานตราสัญลักษณประจําสถาบัน เพื่อเปนสิริมงคลแกสถาบันราชภัฏ

โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันอยูในวงรี และในวงรอบนอกดานบน

มตีวัอกัษรภาษาไทยวา สถาบันราชภฏัเชยีงราย ดานลางมอีกัษรภาษาองักฤษวา RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI 
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ปรัชญา

วิสัยทัศน

พันธกิจ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเปนมหาวิทยาลัยตนแบบดานการพัฒนาทองถิ่น ที่มีมาตรฐานของไทย

ภูมิภาค และนานาชาติ

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนนการพัฒนาทองถิ่นอยางมีมาตรฐาน

 2. วิจัยและสรางสรรค ใหบริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวิชาชีพครู และ

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

 3. ดําเนินการท่ีเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่

กาวขามพนระบบการสรางขอจํากัดทางโอกาส ความเสมอภาคและความยุติธรรม

 4. เปนเครือขายของการพัฒนาทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่ขามพนพรมแดน

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม เปนคนดี มีทักษะความสามารถทางดานภาษาและเทคโนโลยี 

และมีจิตสํานึกเพื่อประโยชนสวนรวม

 2. เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ

ใหบริการวชิาการแกสงัคมท่ีหลากหลาย โดยมุงเนนการสงเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํริ

ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ ผลิตและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

 3. เพือ่เปนมหาวทิยาลยัตนแบบดานการพฒันาทองถ่ินทีมี่การเปลีย่นแปลงและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

 4. เพือ่เปนตนแบบของมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทองถิน่ ทีม่กีารประสาน รวมมอื และมกีารชวยเหลอืเก้ือกลูกัน
ระหวางมหาวิทยาลัย กับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ    

 1. เปนมหาวิทยาลัยตนแบบในดานการพัฒนาทองถิ่นในระดับประเทศ และระดับอนุภูมิภาค 

 2. เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาค และนานาชาติ 
 3. เปนมหาวิทยาลัยแหงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อเปนตนแบบและทางเลือกใหมของสังคม     
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

อัตลักษณ

เอกลักษณ

 1. ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 

 4. ยุทธศาสตรการอยูรอด อยูดี และอยูอยางมีหลักการของมหาวิทยาลัย

 “ความเปนคนดี มีทักษะความสามารถทางดานภาษาและเทคโนโลยี”

 “การตอตานยาเสพติดและการพัฒนาทองถิ่น ตามแนวโครงการพระราชดําริ”
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ตราสัญลักษณ

สีประจํามหาวิทยาลัย

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานตราสัญลักษณ

ประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนตราพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบดวย     

วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปน “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตร   

เจ็ดชัน้ ฉตัรตัง้อยูบนพระทีน่ัง่อฐัทศิ แปลความหมายวาทรงมพีระบรมราชานภุาพในแผนดนิ ประกอบดวยสตีาง ๆ ดงันี้

“สเีทา-แสด”

สีนํ้าเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด

  และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง

  ในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม

สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองแหงปญญา

สีสม แทนคา ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

  ที่กาวไกล ใน 40 มหาวิทยาลัย

สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ

  แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

“ตนกาสะลองคาํ” 

 คอื ตนไมประจาํมหาวทิยาลยั มดีอกสีแสด 

มทีรงพุมกวาง ปลูกงาย ทนทาน โตเร็ว สือ่ความหมายถงึ

ความเรียบงาย ความแข็งแกรง ความรุดหนา และ

ความรมเยน็

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
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ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

ครุยดุษฎีบัณฑิต

ครุยมหาบัณฑิต

ครุยบัณฑิต

 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 6 วาดวยเรื่องปริญญาและเครื่องหมาย

วิทยฐานะ มาตรา 56 วรรคสอง เรื่องการกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชา

นั้นอยางไร และมาตรา 60 วรรคสอง เรื่องการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดครุยวิทยฐานะ แบงเปน 3 ช้ัน

ดังนี้

 ทําดวยผาแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งนอง ตัวเสื้อผาอกตลอด หลังจีบ มีแถบผาหรือแพรสี

ตามสาขาวิชาเย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนทั้งสองขางปลอย

ชวงกลางแขนมแีถบสปีระจาํสาขาวชิา 3 แถบ ดานบนมผีาคลองคอ ดานนอกทาํดวยผาหรอืแพรสีดาํเชนเดยีวกับเสือ้

ขลิบดวยแถบผาหรือแพรสีทอง ดานในทําดวยผาหรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา ดานหลังมีแถบผาหรือแพรสีแสด

เย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทําดวยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทาง

ด่ิงบนแถบสีสาขาระดบัอกทั้งสองขาง สวมหมวกแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว มีพูสีทองประดับดานบนของหมวก

 ทําดวยผาแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งนอง ตัวเสื้อผาอกตลอด หลังจีบ มีแถบผาหรือแพรสี

ตามสาขาวิชาเย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนทั้งสองขางปลอย

ชวงกลางแขนมแีถบสปีระจาํสาขาวชิา 2 แถบ ดานบนมผีาคลองคอ ดานนอกทาํดวยผาหรอืแพรสีดาํเชนเดยีวกับเสือ้

ขลิบดวยแถบผาหรือแพรสีทอง ดานในทําดวยผาหรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา ดานหลังมีแถบผาหรือแพรสีแสด

เย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทําดวยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทาง

ดิ่งบนแถบสีสาขาระดบัอกทั้งสองขาง สวมหมวกแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว มีพูสีทองประดับดานบนของหมวก

 ทําดวยผาแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวขนาดครึ่งนอง ตัวเสื้อผาอกตลอด หลังจีบ มีแถบผาหรือแพรสี

ตามสาขาวิชาเย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนทั้งสองขางปลอย

ชวงกลางแขนมแีถบสปีระจาํสาขาวชิา 1 แถบ ดานบนมผีาคลองคอ ดานนอกทาํดวยผาหรอืแพรสีดาํเชนเดยีวกับเสือ้

ขลิบดวยแถบผาหรือแพรสีทอง ดานในทําดวยผาหรือแพรมีแถบสีตามสาขาวิชา ดานหลังมีแถบผาหรือแพรสีแสด

เย็บทับแถบสีเทาบริเวณปากถุง มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทําดวยโลหะสีเงินทรงนูนติดเสื้อคลุมตามทาง

ดิ่งบนแถบสีสาขาระดบัอกทั้งสองขาง สวมหมวกแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว มีพูสีทองประดับดานบนของหมวก
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สีประจําสาขาวิชา มีดังนี้

สาขาวิชาการศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาศิลปศาสตร

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
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การบริหารและทรัพยากรการดําเนินงาน
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

สภาวิชาการ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

กลุมหนวยงานจัดการศึกษา

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วทิยาลยัการแพทยพืน้บานและการแพทยทางเลอืก

สํานักวิชาสังคมศาสตร 

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิชากฎหมาย 

สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 

สํานักวิชาบัญชี 

สํานักวิชาการทองเที่ยว 

สํานักงานอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตวิทยาลัย 

สํานักบริการวิชาการแกสังคม 

สํานักการศึกษาตอเนื่องและฝกอบรม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ศูนยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยบริการตรวจสอบมาตรฐาน 

คุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ 

และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน

ศูนยสิ่งทอลานนา 

ศูนยผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส 

สํานักประสานงานโครงการสงเสริม 

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ 

ตระเวนชายแดน 

ศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น 

ศูนยศึกษาและพัฒนาหมอนไหม 

ศูนยศึกษาและพัฒนาการทองเที่ยว 

ศูนยบริการนักศึกษาพิการ

โรงพยาบาลสัตว

กลุมหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา กลุมหนวยงานโครงการพิเศษ

อธิการบดี

รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี

คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารยและขาราชการ

โครงสรางองคกร
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งบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน

จํานวน 311,438,700 บาท

และจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน 192,450,400 บาท

รวมทั้งสิ้น 503,889,100 บาท

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบประมาณ

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

1. งบประมาณแผนดิน 311,438,700 61.81

192,450,400

503,889,100 100.00

38.192. เงินรายไดของมหาวิทยาลัย

รวม

จํานวนเงิน รอยละ

เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 38.19%

งบประมาณแผนดิน 61.81%61.81%
38.19%
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ตารางแสดงจํานวนงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย

1. งบบุคลากร

3. งบลงทุน

74,057,500 108,439,40034,381,900 21.52

76,869,900 85,111,6008,241,700 16.90

57,345,800 205,645,900148,300,100 40.81

98,165,500 99,692,2001,526,700 19.78

2. งบดําเนินงาน

4. งบเงินอุดหนุน

แหลงเงิน

แผนดิน จํานวนรายได รอยละ

รวม

งบดําเนินงาน 40.81%

งบลงทุน 16.90%

งบเงินอุดหนุน 19.78%

งบรายจายอื่น 0.99%

งบบคุลากร 21.52%

5,000,000 5,000,000- 0.99

311,438,700 503,889,100192,450,400 100.00

5. งบรายจายอื่น

รวม

0.99%

21.52%

40.81%

16.90%

19.78%
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กลุมหนวยงาน

ประเภทกองทุน

1. จัดการศึกษา

1. กองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

3. โครงการพิเศษ

3. กองทุนหมุนเวียน

4. กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัย

5. กองทุนพัฒนานักศึกษา

22,648,544.22 85,149,944.2262,501,400

43,873,526.00

16.90

41.47

6,852,671.88 11,766,471.884,913,800

11,297,080.80

15,814,607.00

11,630,858.00

2.34

10.68

14.96

10.99

281,937,483.90 406,972,683.9125,035,200

23,172,895.70

80.76

21.90

2. สนับสนุนการจัดการศึกษา

2. กองทุนพัฒนาบุคลากร

แหลงเงิน

จํานวน

แผนดิน จํานวนรายได รอยละ

รวม

รอยละ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 80.76%

กองทุนพัฒนาบุคลากร 21.90%

กองทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัย 14.96%

โครงการพิเศษ 2.34%

กองทุนหมุนเวียน 10.68%

กองทุนพัฒนานักศึกษา 10.99%

จดัการศึกษา 16.90%

กองทนุสาํรองเพือ่พฒันามหาวทิยาลยั 41.47%

311,438,700 503,889,100192,450,400

105,788,967.50

100.00

100.00

รวม

รวม

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณ จําแนกตามกลุมหนวยงาน

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณกองทุนสําหรับพัฒนางานดานตางๆ  จําแนกตามประเภทกองทุน

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณ จําแนกตามกลุมหนวยงาน

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณกองทุนสําหรับพัฒนางานดานตางๆ จําแนกตามประเภทกองทุน

80.76%

16.90%

2.34%

 และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมีงบกองทุนสําหรับพัฒนางานดานตางๆ  จํานวน  5 กองทุน
งบประมาณรวม 105,788,967.50 บาท ประกอบดวยกองทุนตางๆ ดังน้ี

41.47%

14.96%

10.99%

21.90%

10.68%
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บุคลากร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,018  คน 

ประกอบดวยบุคลากรสายบริหาร 13 คน สายวิชาการ 369 คน

และสายสนับสนุนวิชาการ 636 คน

ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร

ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามสายงาน

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามสายงาน

ประเภทบุคลากร

สายงาน

1. ขาราชการพลเรือน

1. สายผูบริหาร

3. ลูกจางประจํา

3. สายสนับสนุนวิชาการ

11

2-

99

10

11

1

121

13

11.89

1.28

-

339249

-

48

38

-

38

636

3.73

62.47

-

56-

11

259

3

54

14

369

1.37

36.25

2 259 584 845 83.01

13

397249

369

317

636

55

1,018

1,018

100.00

100.00

2. พนักงานราชการ

2. สายวิชาการ

4. พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

รวม

สายงาน

คุณวุฒิการศึกษา

บริหาร

ปริญญาตรีตํ่ากวา
ปริญญาตรี

วิชาการ

ปริญญาโท

สนับสนุน

ปริญญาเอก

จํานวน

จํานวน

รอยละ

รอยละ

รวม

รวม

พนักงานราชการ 1.37%

สายผูบริหาร 1.28%

ลูกจางประจํา 3.73%

สายวิชาการ 36.25%

พนักงานมหาวิทยาลัย 83.01%

สายสนับสนุนวิชาการ 62.47%

ขาราชการพลเรือน 11.89%

11.89%

1.37%

3.73%

83.01%

1.28%

62.47%

36.25%
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

ตําแหนงทางวิชาการ

1. รองศาสตราจารย

3. อาจารย

- 10 3 13 3.52

55 209 31 295 79.95

1 40 20 61 16.53

56 259 54 369 100.00

2. ผูชวยศาสตราจารย

รวม

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวน รอยละ

รวม

ผูชวยศาสตราจารย 16.53%

อาจารย 79.95%

รองศาสตราจารย 3.52%

3.52%

79.95%

16.53%
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามเชื้อชาติ

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรชาวตางชาติ จําแนกตามสายงาน

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามเชื้อชาติ

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรชาวตางชาติ จําแนกตามสายงาน

เชื้อชาติ

1. ไทย 355 96.21

14 3.792. ตางชาติ

จํานวน รวม

ตางชาติ 3.79%

สายสนับสนุนวิชาการ 26.32%

ไทย 96.21%

สายวิชาการ 73.68%

สายงาน

1. สายวิชาการ 1 11 2 14 73.68

- 4 1 5 26.32

1 15 3 19 100.00

2. สายสนับสนุนวิชาการ

รวม

วุฒิการศึกษา

ตํ่ากวา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี ปริญญาโท
รวม รอยละ

96.21%

3.79%

73.68%

26.32%

369 100.00รวม
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พื้นที่ อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีพื้นที่ ณ  Main Campus

จํานวน 940 ไร 93 ตารางวา พื้นที่ ณ อําเภอ เชียงแสน

จํานวน 19 ไร 1 งาน 72 ตารางวา

และยังรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงรายอีก

จํานวน 625 ไร รวมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

จํานวน 1,584 ไร 2 งาน 65 ตารางวา

ตารางแสดงจํานวนอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย

ชื่ออาคาร

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จํานวน 42 หลัง

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

13

อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร

อาคารคณะครุศาสตร

อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร

อาคาร Biotech 1 
(อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น)

อาคารคณะมนุษยศาสตร

อาคารคณะวิทยาการจัดการ

อาคารคณะสังคมศาสตร 

อาคารโรงเรียนสาธิตสวนประถมศึกษา (อาคาร 1)

อาคารโรงเรียนสาธิตสวนบริการ (อาคาร 2)

อาคารศิลปะ

อาคารฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมราชภัฏอินน)

อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1

อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ป)

อาคารโรงพยาบาลสัตว

อาคารปฏิบัติการเซรามิกส 
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2)

อาคารศูนยแพทยพื้นบาน (สงเสริมสุขภาพพื้นบาน)

1,434

2,267

592

1,313

2,280

2,294

1,047

932

932

550

2,528

5,760

6,208

1,110

1,636

132

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 4 ชั้น

อาคาร 4 ชั้น

อาคาร 8 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

2518

2519

2519

2519

2520

2520

2522

2524

2524

2525

2532

2537

2539

2540

2540

2538

พื้นที่
ใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร ปที่กอสราง
แลวเสร็จ
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ชื่ออาคารที่

17

21

34

25

38

29

42

1

2

18

22

35

26

39

30

19

23

36

27

40

31

20

33

24

37

28

41

32

อาคารนาฏศิลป

อาคารสปาลานนา

อาคารศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารสํานักงานคณบดี)

อาคารการศึกษาและเอนกประสงค  (คณะมนุษยศาสตร)

อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2

อาคารการศึกษาพิเศษ

อาคารสํานักงานอธิการบดี

อาคารสาธารณูปโภค ประปา นํ้าดื่ม

อาคารศูนยภาษา

อาคารแพทยพื้นบาน

อาคารราชภัฏพัฒนา

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 5 ชั้น)

อาคารการศึกษาและเอนกประสงค  
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

อาคารหอดูดาว

อาคารเรียนรวม 2

อาคารศูนยการศึกษานานาชาติ

อาคารปฏิบัติการการแพทยแผนไทย

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารโยธา)

อาคารคณะวิทยาการจัดการ

อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

อาคารภาษาและวัฒนธรรมจีน

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร

อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(อาคารศิลปะอุตสาหกรรม)

อาคารการแพทยแผนจีน

อาคารยุพราชวิทยมงคล

550

108

896

5,085

1,431.60

600

525

1,140

277

862

672

2,051

975

1,431.60

950

640

1,300

692

820

540

352

800

989

10,100

658

820

354

12,887

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

กลุมอาคาร

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

คสล. 1 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

กลุมอาคาร

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

กลุมอาคาร

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

กลุมอาคาร

กลุมอาคาร

อาคาร 2 ชั้น

กลุมอาคาร

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 4 ชั้น

2542

2544

2550

2545

2552

2546

2554

2517

2519

2543

2544

2550

2545

2552

2548

2544

2545

2550

2545

2554

2549

2544

2550

2545

2551

2545

2554

2550

พื้นที่
ใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร
ปที่กอสราง
แลวเสร็จ

อาคารสํานักงาน จํานวน 20 หลัง
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ชื่ออาคารที่

3

7

20

11

3

15

1

3

2

4

8

12

4

16

5

9

1

13

5

17

6

19

10

2

14

18

อาคาร Visitor Center

อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม

โรงผลิตนํ้าประปาผิวดิน

อาคารศูนยสุขภาพ

อาคารหอประชุมสุพรรณิการ

อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

Uni Dorm 1

Uni Dorm 3

Uni Dorm 2

อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคารสํานักงานกิจการนักศึกษา

อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
(อาคารศูนยพัฒนาภูมิทัศน)

อาคารศูนยอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(Food Center)

อาคารองคการนักศึกษา

อาคารศิลปวัฒนธรรม

อาคารฝายยานพาหนะ

อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 3)

อาคารฝายยามรักษาความปลอดภัย

อาคารศูนยการประชุมนานาชาติ

อาคารพิพิธภัณฑชีวิต 1

อาคารสํานักวิทยบริการ

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาคารกิจกรรมสหกรณรานคา

อาคารหอประชุมกาสะลองคํา

อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ 
(อาคารปฏิบัติการพืช)

อาคารพิพิธภัณฑชีวิต 2

918

361

135

1,326

1,036

128

1,350

1,350

1,350

592

590

232

1,652

144

239

375

400

18

13,230

109

2,145

560

250

1,586

300

36

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

คสล. 1 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

คสล. 2 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 4 ชั้น

กลุมอาคาร

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

2521

2540

2553

2543

2540

2545

2520

2520

2520

2523

2541

2544

2540

2545

2527

2543

2524

2544

2552

2545

2535

2552

2543

2519

2544

2548

พื้นที่
ใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร
ปที่กอสราง
แลวเสร็จ

อาคารหอพักและบานพัก จํานวน 10 หลัง

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จํานวน 5 หลัง
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ชื่ออาคารที่

4

8

3

5

9

4

6

10

1

2

3

4

5

6

1

7

2

Uni Dorm 4 

Uni Dorm 8 

อาคารสํานักงานบริหารงานกลาง

Uni Dorm 5 

Uni House (Single)

อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก

Uni Dorm 6 

Uni House (Family)

อาคารโรงยิม (อาคารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา)

อาคารกีฬาชั่วคราว

อาคารพลศึกษา

อาคารไดรกอลฟ

อาคารศูนยกีฬาเอนกประสงค

อาคารเอนกประสงค (ขางสนามกีฬาเอนกประสงค)

อาคารสํานักวิทยาศาสตรสุขภาพ

Uni Dorm 7 

อาคารสํานักวิชาบัญชี

1,350

1,500

28,100

1,350

1,882

428

1,350

2,645

1,052

490

120

288

11,132

540

1,028.12

1,500

1,028.12

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

คสล. 3 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 4 ชั้น

คสล. 1 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

อาคาร 4 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

กลุมอาคาร

คสล. 1 ชั้น

คสล. 2 ชั้น

อาคาร 3 ชั้น

คสล. 2 ชั้น

2520

2547

2558

2520

2545

2555

2520

2545

2522

2537

2545

2547

2554

2554

2555

2547

2555

พื้นที่
ใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะของอาคาร
ปที่กอสราง
แลวเสร็จ

สนามกีฬาและโรงยิม จํานวน 6 หลัง

อาคารที่อยูระหวางกอสราง จํานวน 4 หลัง

1. ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร

2. ระบบประปามหาวิทยาลัย กําลังการผลิต 200 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

3. ระบบไฟฟา สามารถจายพลังงานได 9,570 KVA.

4. ระบบโทรศัพท จํานวน 288 เลขหมาย สามารถรองรับคูสายไดมากกวา 600 เลขหมาย

 มีคูสายภายนอก 24 วงจร   

5. ระบบบําบัดนํ้าเสีย ความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียวันละ 120 ลูกบาศกเมตร

6. อางเก็บนํ้าเพื่อการผลิตนํ้าประปา ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศกเมตร

ระบบสาธารณูปโภค
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 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายดาํเนนิการเชือ่มตอระบบอนิเตอรเนต็

ระหวางมหาวิทยาลัยกับผู ใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) CS Lox info

ดวย Bandwidth 75 Mbps และ Uninet ดวย Bandwidth 1 Gbps

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล และปจจุบันไดใหบริการ

ในดานตางๆ อาทิเชน การใหบริการอินเตอรเน็ตแกบุคลากร และนักศึกษา 

บริการสื่อการเรียนการสอนผานระบบเครือข ายอินเตอรเน็ต การให

บริการดานเครือข ายอินเตอรเน็ตครอบคลุมท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย และ

ศนูยการเรียนรูและพฒันาทองถ่ินทกุศนูย การตรวจซอมบาํรงุรกัษาคอมพวิเตอรให

กับหนวยงานตางๆ การฝกอบรมความรูทางดานคอมพิวเตอรใหกับบุคลากร

และยั ง ได มี โครงการปรับปรุ งการ เชื่ อมต อระบบเครือข  ายภายใน

มหาวิทยาลัยจํานวน 6 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการ ไดแก 

 1. อาคารราชภัฏพัฒนา

 2. อาคารศูนยการประชุมนานาชาติ

 3. สระวายนํ้า (ศูนยกีฬาเอนกประสงค)

 4. สนามฟุตบอล (ศูนยกีฬาเอนกประสงค)

 5. โรงยิมเนเซี่ยม (ศูนยกีฬาเอนกประสงค)

 6. อาคาร Chiangrai Rajabhat University Central Park

 นอกจากน้ันยังไดทําการปรับปรุงเคร่ืองแมขายใหใชงานแบบ 

Virtual host โดยใช Software ของบริษัทไมโครซอฟต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สําหรับการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกนักศึกษาและบุคลากร

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
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ผังระบบเครือขายคอมพิวเตอร
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หองเรียนและหองปฏิบัติการ

 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย มหีองเรยีนท่ีรองรบัการเรยีนการสอน

ประกอบดวย หองเรียนขนาดเลก็ หองเรียนขนาดกลาง และหองเรียนขนาดใหญ

โดยทุกหองเรียนจะเปนหองเรียนที่ไดมาตรฐาน มีอุปกรณโสตทัศนที่ครบครัน 

เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องฉายภาพขามศรีษะ เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน เปนตน

รวมทั้งมีหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดทดลองและฝกปฏิบัติจริง

ในการเรียนการสอน เชน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา หองปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม

หองปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย หองปฏิบัติการนวดแผนไทย หองปฏิบัติการ

เวชกรรมไทย หองปฏิบัติการผดุงครรภไทย หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เปนตน

 นอกจากน้ียังมีหองปฏิบัติการสําหรับใหบริการวิชาการแก

หนวยงานภายนอก เชน หองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบดานวิศวกรรมโยธา

หองปฏิบัติการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพในเครือขาย

ของวิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ เปนตน
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1. หนังสือ

 ภาษาไทย จํานวน 117,525  เลม

 ภาษาตางประเทศ จํานวน 21,586 เลม

2.  วารสาร

 ภาษาไทย จํานวน 558 รายชื่อ

 ภาษาตางประเทศ จํานวน         59 รายชื่อ

3.  หนังสือพิมพ

 ภาษาไทย จํานวน  23 รายชื่อ

 ภาษาตางประเทศ จํานวน          5 รายชื่อ

4.  สื่อโสตทัศนวัสดุ จํานวน 18,209 รายชื่อ

5.  ฐานขอมูลออนไลน จํานวน 12 ฐานขอมูล

6.  เครื่องคอมพิวเตอร

 สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 21 เครื่อง

 สําหรับสืบคนฐานขอมูลออนไลน จํานวน 8 เครื่อง

 จุดใหบริการ Wireless จํานวน 21 จุด

จํานวนผูเขารับบริการหองสมุด

 จํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด จํานวน 69,812 คน/ป
 การยืมหนังสือ จํานวน 68,862 เลม/ป

 การยืมโสตทัศนวัสดุ จํานวน 22,100 รายการ/ป

ทรัพยากรสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดดําเนินการจัดซื้อ 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไวใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร 

และประชาชนภายนอก ในหลายรปูแบบ เชน หนงัสอื วารสาร

หนังสือพิมพ  สื่อโสตทัศนวัสดุ ฐานข อมูลออนไลน 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

และคอมพิวเตอรสาํหรบับรกิารอนิเทอรเนต็ โดยมรีายละเอียด

ทรัพยากรสารเทศที่ใหบริการดังนี้
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ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลััย
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การจัดการศึกษา
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนมหาวิทยาลัยที่เริ่มรับนักศึกษา

ในระบบใหม คือ การรับตรง 100% โดยใหความสําคัญกับผลผลิตมากกวา

ปจจัยปอนเขา ซึ่งสะทอนถึงการไมปฏิเสธ ไมกีดกัน ไมสรางกําแพงขวางกั้น          

แตเปดรับดวยความเชื่อวาทุกคนประสบความสําเร็จได โดยที่ผลผลิตทางดาน

วิชาการตองเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และเปาหมายของคณะ 

ของมหาวิทยาลัย สวนผลผลิตทางดานวิชาชีพตองเพิ่มการบรรลุตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพที่ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา และทุกโปรแกรมวิชาผานการ

รับรอง โดยการรับแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

 1. ประเภทกําหนดระดับผลการเรียน (Grades) สําหรับการรับ

นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับเฉพาะผูที่มีเกรดชั้น ม.6 

ตั้งแต 2.75 ขึ้นไป)

 2. ประเภทกําหนดระดับผลการเรียนพรอมสอบเขา สําหรับการ
รับนักศึกษาในหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต (รับเฉพาะผูที่มีเกรดช้ัน

ม.6 ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป)

 3. ประเภทสอบเข า สําหรับการรับนักศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (สอบวัดแววครู)

 4. ประเภทสมัครตรง สําหรับการรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากขอ 1-3

การรับนักศึกษา
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 ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งสิ้น 98 หลักสูตร แบงเปน

ระดับปริญญาตรี 76 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร

และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร จําแนกไดดังนี้

หลักสูตรที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2555

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนคณะครุศาสตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.5ป)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษ

การสอนภาษาจีน

คณิตศาสตร

คหกรรมศาสตร

เคมี

ชีววิทยา

ดนตรีศึกษา

พลศึกษา

ฟสิกส

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

วิชาชีพครู

การบริหารการศึกษา

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

การบริหารการศึกษา

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ป.บัณฑิต

ค.ม.

ค.ม.

ค.ม.

ปร.ด.

ค.ด.

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ) สาขาวิชา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก
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ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนคณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรที่สูง

การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

การบริหารธุรกิจ (การตลาด)

การบรหิารธุรกจิ (เศรษฐศาสตรธรุกจิ)

การจัดการทั่วไป

นิเทศศาสตร

นิเทศศาสตร
(กลุมวิชาเอกสื่อสารการตลาด)

นิเทศศาสตร

การบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

นิเทศศาสตร 
(การโฆษณาและการประชาสัมพันธ)

นิเทศศาสตร
(การสื่อสารใหมและมัลติมีเดีย)

คณิตศาสตร

เคมี

ชีววิทยา

ชีววิทยาประยุกต

ฟสิกส

วิทยาศาสตรการกีฬา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(สิ่งแวดลอมทั่วไป)

สัตวเวชศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร

การสื่อสารวิทยาศาสตร

วท.บ.

บธ.บ.

บธ.บ.

บธ.บ.

บธ.ม.

นศ.บ.

นศ.ม.

ศศ.บ.

บธ.บ.

นศ.บ.

นศ.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วท.ม.

วท.ม.

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท
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ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีกอสราง

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีไฟฟา

วิศวกรรมพลังงาน

วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการ

สถาปตยกรรม

นวัตกรรมการออกแบบ

วท.บ.

วท.บ.

วท.บ.

วศ.บ.

วศ.บ.

สถ.บ.

สถ.บ.

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ) สาขาวิชา

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนคณะมนุษยศาสตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาจีน

ภาษาญี่ปุน

ภาษาไทย

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร)

ภาษาอังกฤษ (อังกฤษเฉพาะกิจ)

ภาษาอังกฤษศึกษา

การสอนภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาจีน

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.ม.

ศศ.ม.

ศศ.ม.

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ) สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท
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ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนสํานักวิชาสังคมศาสตร

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

แพทยแผนไทยบัณฑิต

แพทยแผนไทยมหาบัณฑิต

แพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชาติพันธุศึกษาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

การพัฒนาสังคม

การแพทยแผนไทย

การแพทยแผนไทย

การแพทยแผนไทย

สหวิทยาการการบริหารทองถิ่น

คหกรรมศาสตรประยุกต

การจราจรทางอากาศ

ดนตรี (ดนตรีสากล)

การขนสงสินคาทางอากาศ

ทัศนศิลป

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ออกแบบผลิตภัณฑ

จิตวิทยาสังคม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

การจัดการโครงการ 

การจัดการทาอากาศยาน

การจัดการโครงการ (นานาชาติ)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

ศศ.บ.

ศศ.บ.

พท.บ.

พท.ม.

พท.ด.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

วท.บ.

ศศ.บ.

วท.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

วท.ม.

วท.บ.

วท.ม.

ศศ.ม.

ปร.ด.

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก
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ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนสํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนสํานักวิชาการทองเที่ยว

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนสํานักวิชาบัญชี

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการการทองเที่ยว 

สาธารณสุขศาสตร

การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

วิทยาการคอมพิวเตอร

การจัดการการทองเที่ยวและการบริการ 

กราฟฟคดีไซน

การจัดการโรงแรม

การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

การบริหารโรงแรม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาธารณสุขสิ่งแวดลอม

วท.บ.

ศศ.บ.

วท.บ.

บธ.บ.

วท.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

บธ.บ.

ศศ.บ.

วท.บ.

ศศ.บ.

วศ.บ.

วท.ม.

วท.ม.

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท
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ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอนสํานักวิชากฎหมาย

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

นิติศาสตร

การปกครองทองถิ่น

รัฐประศาสนศาสตร

รป.บ.

น.บ.

รป.บ.

รป.ม.

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

ชื่อปริญญา (ชื่อยอ)

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 จําแนกตามระดับการศึกษา

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาใหม จําแนกตามระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0.40%

ปริญญาเอก 0.17%

ปริญญาตร ี 96.53%

ปริญญาโท 2.90%

ระดับการศึกษา

1. ปริญญาตรี

3. ปริญญาโท

4. ปริญญาเอก

6,327

190

11

96.53

2.90

0.17

26 0.40

6,554 100.00

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม

จํานวน รอยละ

0.17%

2.90%

0.40%

96.53%

นักศึกษา

1. จํานวนนักศึกษาใหม
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 จําแนกตามหนวยงาน

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาใหม จําแนกตามหนวยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.58%

สํานักวิชาสังคมศาสตร 7.03%

สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 12.40%

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.46%

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2.23%

สํานักวิชาบัญชี 6.50%

คณะครศุาสตร  16.77%

วทิยาลยัการแพทย พืน้บ านและการแพทย ทางเลอืก 1.54%

สาํนกัวชิาคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  5.57%

คณะวทิยาการจดัการ 18.90%

คณะมนษุยศาสตร  9.26%

วทิยาลยันานาชาตภิมูภิาคลุมนํา้โขง 2.06%

สาํนกัวชิากฎหมาย 3.40%

สาํนกัวชิาทองเทีย่ว 3.28%

ชื่อหนวยงาน

1. คณะครุศาสตร

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
 และการแพทยทางเลือก

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

12. สํานักวิชากฎหมาย

13. สํานักวิชาบัญชี

14. สํานักวิชาการทองเที่ยว

1,099

366

607

1,239

358

101

461

135

146

365

813

223

426

215

16.77

5.58

9.26

18.90

5.46

1.54

7.03

2.06

2.23

5.57

12.40

3.40

6.50

3.28

6,554 100.00รวม

จํานวน รอยละ

16.77%

1.54%

7.03%

2.06%

2.23%

3.40%

3.28%

6.50%

5.58%

9.26%

5.57%

12.40%

18.90%

5.46%
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2555 จําแนกตามระดับการศึกษา

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

1. ปริญญาตรี

3. ปริญญาโท

4. ปริญญาเอก

19,027

914

85

94.62

4.55

0.42

83 0.41

20,109 100.00

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม

จํานวน รอยละ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0.41%

ปริญญาเอก 0.42%

ปริญญาตร ี 94.62%

ปริญญาโท 4.55%

0.42%

4.55%

0.41%

94.62%

2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2555 จําแนกตามหนวยงาน

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามหนวยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.56%

สํานักวิชาสังคมศาสตร 6.60%

สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ 11.64%

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2.75%

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3.37%

สํานักวิชาบัญชี 5.50%

คณะครศุาสตร  24.47%

วทิยาลยัการแพทย พืน้บ านและการแพทย ทางเลอืก 2.38%

สาํนกัวชิาคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  8.26%

คณะวทิยาการจดัการ 14.41%

คณะมนษุยศาสตร  7.88%

วทิยาลยันานาชาตภิมูภิาคลุมน้ําโขง 1.65%

สาํนกัวชิากฎหมาย 3.59%

สาํนกัวชิาทองเทีย่ว 2.94%

ชื่อหนวยงาน

1. คณะครุศาสตร

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบาน
 และการแพทยทางเลือก

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

12. สํานักวิชากฎหมาย

13. สํานักวิชาบัญชี

14. สํานักวิชาการทองเที่ยว

4,920

917

1,585

2,897

553

479

1,328

332

677

1,661

2,340

722

1,106

592

24.47

4.56

7.88

14.41

2.75

2.38

6.60

1.65

3.37

8.26

11.64

3.59

5.50

2.94

20,109 100.00รวม

จํานวน รอยละ

24.47%

2.75%

2.38%

6.60%

1.65%

3.37%

3.59%

2.94%

5.50%

4.56%

7.88%
8.26%

11.64%

14.41%



39CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ ปการศึกษา 2555 จําแนกตามระดับการศึกษา

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

1. ประกาศนียบัตร

3. ปริญญาโท

4. ปริญญาเอก

151

21

2

28.98

4.03

0.39

347 66.60

521 100.00

2. ปริญญาตรี

รวม

จํานวน รอยละ

ปริญญาตรี 66.60%

ปริญญาเอก 0.39%

ประกาศนยีบตัร 28.98%

ปริญญาโท 4.03%

0.39%

4.03%

66.60%

28.98%

3. จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ จําแนกตามหนวยงาน

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ ปการศึกษา 2555 จําแนกตามหนวยงาน

ชื่อหนวยงาน

1. คณะมนุษยศาสตร

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. ศูนยการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

6. คณะครุศาสตร

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

298

62

151

5

1

3

1

57.20

11.90

28.98

0.96

0.19

0.58

0.19

521 100.00รวม

จํานวน รอยละ

ศูนยการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 28.98%

คณะมนุษยศาสตร 57.20%

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก 0.19%

คณะวิทยาการจัดการ  11.90%

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 0.96%

คณะครุศาสตร  0.58%

สาํนกัวชิาสงัคมศาสตร  0.19%

0.19%
0.96%

0.19%
0.58%

28.98%

11.90%

57.20%
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ ปการศึกษา 2555  จําแนกตามประเทศ

ประเทศ

1. China

2. Myanmar

3. America

4. Lao

5. Korea

6. Japan

7. Hongkong

8. Indonesia

9. Malaysia

507

5

2

2

1

1

1

1

1

97.33

0.96

0.38

0.38

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

521 100.00รวม

จํานวนนักศึกษา รอยละ

America 0.38%

China 97.33%

Korea 0.19%

Indonesia 0.19%

Myanmar 0.96%

Lao 0.38%

Hongkong 0.19%

Japan 0.19%

Malaysia 0.19%

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ จําแนกตามประเทศ

97.33%

0.19%

0.19%

0.96%

0.19%
0.19%
0.19%0.38%

0.38%
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ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 จําแนกตามระดับการศึกษา

แผนภูมิแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 12.03%

ปริญญาเอก 0.30%

ปริญญาตรี 79.94%

ปริญญาโท 7.73%

ระดับการศึกษา

1. ปริญญาตรี

3. ปริญญาโท

4. ปริญญาเอก

3,195

309

12

79.94

7.73

0.30

481 12.03

3,997 100.00

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม

จํานวน รอยละ

0.30%
7.73%

79.94%

12.03%

ผูสําเร็จการศึกษา
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ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

4. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

6. แพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

9. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

13. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

14. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

15. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

462

595

347

133

457

70

1,079

52

481

97

25

24

45

118

12

11.56

14.89

8.68

3.33

11.43

1.75

26.99

1.30

12.03

2.43

0.63

0.60

1.13

2.95

0.30

3,997 100.00รวม

จํานวน รอยละ

แผนภูมิแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา

0.30%

2.95%1.13%

3.33%

1.75%

1.30%

2.43%

0.63%

0.60%

8.68%

14.89%

26.99%

12.03%

11.56%

11.43%

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 8.68%

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1.30%

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 11.56%

แพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1.75%

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 3.33%

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 2.43%

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 2.95%

ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 14.89%

บรหิารธรุกจิบณัฑิต (บธ.บ.) 26.99%

ประกาศนยีบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต) 12.03%

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 0.60%

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑิต (บธ.ม.) 1.13%

วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 11.43%

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 0.63%

ปรชัญาดษุฎบีณัฑิต (ปร.ด.) 0.30%
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ตารางแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554

ชื่อหนวยงาน

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. คณะครุศาสตร

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. สํานักวิชาสังคมศาสตร

7. วทิยาลยัการแพทยพืน้บานและการแพทยทางเลือก

8. สาํนกัวชิาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

10. สํานักวิชาบัญชี

11. สํานักวิชาการทองเที่ยว

12. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

13. สํานักวิชากฎหมาย

2932

395462

197319

584685

74104

100125

5570

288379

101146

215288

91105

255347

111133

90.63

85.50

61.76

85.26

71.15

80.00

78.57

75.99

69.18

74.65

86.67

73.49

83.46

2,4953,195 78.09รวม

จํานวน

ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
จํานวน

ผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ

การมีงานทํา

แผนภูมิแสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 จําแนกตามหนวยงาน

คณะมนุษยศาสตร 61.76%

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 75.99%

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 90.63%
100%

80%

60%

40%

20%

สํานักวิชาสังคมศาสตร 80.00%

คณะวิทยาการจัดการ 85.26%

สํานักวิชาบัญชี 74.65%

คณะครุศาสตร  85.50%

วทิยาลัยการแพทย พืน้บ านและการแพทย ทางเลอืก 78.57%

สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร สขุภาพ 69.18%

สาํนกัวชิาบรหิารรฐักจิ 73.49%

สาํนกัวชิากฎหมาย 83.49%

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 71.15%

สาํนกัวชิาการทองเทีย่ว 86.67%

 จากจาํนวนผูสาํเรจ็การศึกษา ปการศึกษา 2554 จาํนวน 3,997 คน มผีูตอบแบบสอบถาม จาํนวน 3,195 คน

โดยมีผลการสาํรวจภาวะการมงีานทาํของผูสาํเรจ็การศกึษา จาํแนกตามหนวยงานดังนี้
90

.6
3%

85
.5

0%

85
.2

6%

61
.7

6%

71
.1

5%

80
.0

0%

78
.5

7%

75
.9

9%

69
.1

8%

74
.6

5%

86
.6

7%

73
.4

9%

83
.4

6%
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดจัดกิจกรรมสําหรับ

พัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน

ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางประสบการณชีวิตใหกับนักศึกษา กิจกรรม

นักศึกษาจะเป นส วนหนึ่งที่จะทําให นักศึกษามีความพรอม

ทางดานบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ ทักษะชีวิต

และการใชปญญาควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม สามารถฝกการคิด

แบบมีเหตุผล รู จักการทํางานรวมกับผู อื่น การยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น สามารถที่จะแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นได

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมในหลายลักษณะ เชน กิจกรรม

สงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมกีฬาและ

การสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมสังคมและบําเพ็ญประโยชน 

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรม

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนตน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะตองเปนที่ยอมรับจากสังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้

 1. เปนคนดี

 2. มีทักษะความสามารถทางดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 เชน ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน/

ภาษาเกาหลี/ภาษาลาว/ภาษาเมียนมาร/ภาษาอินเดีย

 3. มีทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร และการใชงานเพื่อการเรียนรูและการทํางานอยางตอเนื่อง

 4. มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

 5. มีความใฝรู และสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเพื่อสวนรวม

การพัฒนาการศึกษา
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8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

12. สํานักวิชากฎหมาย

13. สํานักวิชาบัญชี

14. สํานักวิชาการทองเที่ยว

17. กองพัฒนานักศึกษา

18. ศูนยบริการนักศึกษาพิการ

รวม

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอร

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ

16. สํานักวิทยบริการ

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ

15. สํานักการศึกษาตอเนื่องและฝกอบรม

11

12

21

8

9

33

22

4

301

6

9

6

-

3

1

1

1

1

7

-

28

1

-

1

-

-

5

-

-

1

12

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

8

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

5

-

-

-

2

-

7

-

-

-

8

-

41

-

-

-

13

15

34

9

10

36

52

4

418

7

9

7

ชื่อหนวยงาน

จํานวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและ
 การแพทยทางเลือก

25

8

14

51

3

34

14

3

2

1

5

2

1

-

8

3

-

5

1

-

-

-

-

-

1

2

1

-

1

-

1

2

-

-

-

12

2

-

6

2

2

-

49

15

16

70

10

38

14

ดานการ

สงเสริมทักษะ

ทางวิชาการ

และวิชาชีพ

ดาน

นันทนาการ

ดานกีฬาและ

สงเสริม

สุขภาพ

ดานสังคม

และบําเพ็ญ

ประโยชน

ดานการรักษา

สิ่งแวดลอม

ดานการ

สงเสริม

ศลิปวฒันธรรม
รวม

ตารางแสดงจํานวนกิจกรรมสําหรับพัฒนานักศึกษา ประจําป 2555 จําแนกตามหนวยงาน
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสู 

ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โดยในป 2555 มีนักศึกษาไดรับรางวัลและเขารวมกิจกรรมดานวิชาการ 

วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัลและเขารวมกิจกรรมดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ และสิ่งแวดลอม ประจําป 2555

ชื่อ-สกุล

1. นางมาลัย มาเมือง

2. นางกิตติอาภา กรณใหม

3. น.ส.ธวัลพร ยั่งยืน

4. นายพีรวิชญ คําแผนชัย
5. นายมานะ อุปละ
6. นายประดิษฐ สุทธวงค
7. นายจักรพงษ กาวารี
8. นายธรากรณ โกสินทร

9. นายธนวัฒน นอยหมอ
10. นายอรรถพล ออเจริญ
11. นายดนัย ใจมูล

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

สํานักวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ป.4-6 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

รางวัลชมเชย การประกวด

อานโคลง  รอบชิงชนะเลิศ

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.
ชิงแชมปประเทศไทย ป 2555 
ระดับอุดมศึกษา

รางวัลครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยดีเดน

รางวัลครูผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเดนประเภทผูสอน
ประจําป 2554

13-15 ธันวาคม 2554
กระทรวงศึกษาธิการ

16 มกราคม 2555
กระทรวงศึกษาธิการ

25 กรกฎาคม 2555
มหาวิทยาลัยมหิดล

20 พฤษภาคม 2555
MCC Hall The Mall 

บางกะป 

กรุงเทพมหานคร

26 มิถุนายน 2555
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม

เขต 2

16 มกราคม 2555
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) กระทรวง

ศึกษาธิการ

รางวัลที่ไดรับ วัน เดือน ป/สถานที่ หนวยงานที่สังกัด

กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
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12. นายอนุกูล สุนทร
13. นายวิทยา อินตะสาร
14. นายจีรพัฒน ทําโมนะ

15. นายคมกฤช  อินทะ

16. นายปกปอง เมืองมูล

17. นายศิริขวัญ สาแกว

18. นายธีรพงษ มูลวิจิตร

19. น.ส.ลักษณา คําแกว

20. นายเจษฎา พรหมณี

21. นายสุริยา หายโศรก
22. น.ส.สุภาพร อุโมงค
23. นายพิเชษฐ มิ่งมิตรวิบูลย
24. นายสถาพร บุญเรือง

25. น.ส.วรรณดี ตาสาย
26. น.ส.ประภสัสร พงษสรุยิะ
27. นายกติตพิทัธ ธญัญาธรสกุล

28. นายปฐวี ชุมภู

สํานักวิชา
คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิชา
สังคมศาสตร

สํานักวิชา
สังคมศาสตร

สํานักวิชา
สังคมศาสตร

สํานักวิชา
สังคมศาสตร

สํานักวิชา
สังคมศาสตร

สํานักวิชา
สังคมศาสตร

สํานักวิชา
สังคมศาสตร

รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม
การแขงขันหุนยนต
ABU ROBOCON 2012
ชิงแชมปประเทศไทย
ประจําป 2555

รางวัลชนะเลิศ 
(ประติมากรรม)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
(จิตรกรรม)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
(จิตรกรรม)

ไดรบัทนุสงเสรมิการศึกษาการ
สรางสรรคศลิปะ “มลูนธิริฐับรุษุ
พลเอกเปรม  ตณิสลูานนต”

เยาวชนดีเดน สาขาพัฒนา

เยาวชนบําเพ็ญประโยชนและ
การสงเสริมการมีสวนรวมของ
เยาวชน ในวันเยาวชนแหงชาติ
สูประชาคมอาเซียน ประจําป 
2555 โดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย

เขารวมประชุมเชิงวิชาการ 
นิสิต นักศึกษาภูมิศาสตรและ
ภูมิสารสนเทศศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งที่  4

รางวลั การนําเสนอผลงาน
แบบโปสเตอรยอดเยีย่ม ระดบัดี

การประชุมเชิงวิชาการ นิสิต 
นักศึกษาภูมิศาสตรและ
ภูมิสารสนเทศศาสตร
แหงประเทศไทย ครั้งที่  4

17 มิถุนายน 2555      
ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค

เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

26 – 27 
กรกฎาคม  2555

26 – 27 
กรกฎาคม 2555

26 – 27 
กรกฎาคม 2555

26 สิงหาคม 2555

16 กันยายน 2555

16 กันยายน 2555

17 – 18 

กุมภาพันธ  2555

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ไดรับ วัน เดือน ป/สถานที่ หนวยงานที่สังกัด
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ชื่อ-สกุล

29. น.ส.ธญัญารตัน ทรพัยละออ
30. นายสรุวรี ทววีฒันสมบรูณ
31. นายอนุพล บุญศรี
32. นายสุรเชษฐ เภลัย
33. นายปริวัฒน ปนแกว
34. น.ส.กรพินธุ ทาวจันทร

35. น.ส.วิภาพร  มูลดี

36. นายศิริพงศ  วงศษา

37. น.ส.วิชชุดา  ถุงแกว
38. น.ส.ศิราณี  คําเรืองฤทธิ์
39. นายณฏัฐวฒัน  ปนตาบูรณ
40. นายพงษพัฒน พรมหาญ

สํานักวิชา
สังคมศาสตร

สํานักวิชา
บริหารรัฐกิจ

สํานักวิชา
บริหารรัฐกิจ

สํานักวิชา
บริหารรัฐกิจ

สํานักวิชาบัญชี

รางวัลดีเดนดานการบริการ
ลูกคา ในงาน “ธุรกิจ
สรางสรรค : จากทองถิ่นสู
สากล” งานมหกรรมวิชาการ 
สกว. “วิจัยตามรอยพระ
ยุคลบาท : สรางสรรคปญญา 
เพื่อพัฒนาประเทศ”

รางวัลยอดเยี่ยมดานความ
นิยม ในงาน “ธุรกิจสรางสรรค 
: จากทองถิ่นสูสากล” งาน
มหกรรมวิชาการ สกว. “วิจัย
ตามรอยพระยุคลบาท : 
สรางสรรคปญญา เพื่อพัฒนา
ประเทศ”

รางวัลยอดเยี่ยมดานการ
ตกแตงรานคา ในงาน“ธุรกิจ
สรางสรรค : จากทองถิ่นสู
สากล” งานมหกรรมวิชาการ 
สกว. “วิจัยตามรอยพระ
ยุคลบาท : สรางสรรคปญญา 
เพื่อพัฒนาประเทศ”

เหรียญเงินการแขงขันกีฬา
บาสเกต็บอลมหาวทิยาลยัราชภฏั

ภาคเหนือ “ศรีเพชรเกมส”

เยาวชนดีเดน จ.เชียงราย

เยาวชนดีเดน
สภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ เนื่องในโอกาส
วันเยาวชนแหงชาติ ป 2555

ชนะเลิศ อันดับ 1 การ
แขงขันทักษะดานการบัญชี 

คอมพวิเตอร ประจาํปการศกึษา 
2555

20 – 24 
มิถุนายน 2555 

ศูนยแสดงนิทรรศการ
และการประชุม

อิมแพคเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ

8 กันยายน 2555  

จังหวัดเชียงราย

20 กันยายน 2555     
สภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ

26 สิงหาคม 2555
สํานักวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

รางวัลที่ไดรับ วัน เดือน ป/สถานที่ หนวยงานที่สังกัด
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ชื่อ-สกุล

41. น.ส.ดาริน ถิ่นจันทร
42. น.ส.ฐิติพร ใจกุศลสูงยิ่ง

43. น.ส.อรทัย ไพรจุฬากุล
44. น.ส.วรรณิศา แฮเหนือ

45. น.ส.จิตราพร อาสาวงศ

46. น.ส.รัตถยาพร ยาวิราช
47. น.ส.พัชราภรณ เมธีการย
48. น.ส.สุลตะนา ยีระเสะ
49. น.ส.เกศณี ทรงพูล
50. น.ส.เปรมยุดา เทพมณี
51. น.ส.เบญจวรรณ พรมมนิทร
52. นายพงศศักดิ์ ชัยแสง
53. น.ส.สุพรรษา ปนจะนะ
54. น.ส.วิมลพรรณ สุธรรมา
55. น.ส.สุจิตรา ธรรมวงค
56. น.ส.สิรินี แซโฟง
57. นายณรงคศกัดิ ์แสงสวุรรณ
58. น.ส.ธัญวรัตน ทาอาษา
59. น.ส.จารวุรรณ สมทุรความ
60. น.ส.นฤมล มาสบาย
61. น.ส.ภรณทิพย สืบแสน

62. นายโชคชัย โนราช
63. น.ส.สรัญญา แกวดุลดุก
64. น.ส.เบญจพร ขําพัก
65. น.ส.กาญจนา จํารัส
66. น.ส.จันทรจิรา สุวรรณ

67. น.ส.นิตยา คําแสนยศ
68. น.ส.ณัชชา ธรรมลังกา
69. น.ส.บษุราคมั กลุเวสภทัร

สํานักวิชาบัญชี

สํานักวิชาบัญชี

สํานักวิชาบัญชี

สํานักวิชา
การทองเที่ยว

ชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขัน
ทักษะดานการบัญชี ภาษีอากร 
ประจําปการศึกษา 2555

รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแขงขันทักษะดานการบัญชี 
ภาษีอากร 
ประจําปการศึกษา 2555

รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแขงขันทักษะดานการบัญชี 
ภาษีอากร 
ประจําปการศึกษา 2555

ไดรับหนังสือรับรองผาน
การทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาอาชีพ พนกังานบรกิารอาหาร
และเครื่องดื่ม
ทดสอบโดยสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานนานาชาติเชียงแสน

19 สิงหาคม 2555
สํานักวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

19 สิงหาคม 2555
สํานักวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

19 สิงหาคม 2555
สํานักวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

10 – 11 
พฤษภาคม 2555
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานนานาชาติ

เชียงแสน

รางวัลที่ไดรับ วัน เดือน ป/สถานที่ หนวยงานที่สังกัด
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ชื่อ-สกุล

70. น.ส.เจนจิรา กันแกว

71. น.ส.พชิญา ทวีเกยีรตไิพศาล

72. นายณัฐวุฒิ ปานสุวรรณ

73. นายพงษศักดิ์  เตจะ

74. น.ส.สาวิตรี  กันภัย

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ชนะเลิศการประกวด
สุนทรพจน  ในการประกวด
สุนทรพจนอุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 
ประจําป 2555 รอบคัดเลือก
ประจําภูมิภาคเหนือ หัวขอ 
“เปนสุขใตรมพระบารมี
ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง” 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียน
เรียงความในหัวขอ “ผูพิการ
กับการพัฒนาตนสูประชาคม
อาเซียน” การแขงขันทักษะ
วิชาการนักศึกษาพิการ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบ
ปญหาทางวิชาการ การแขงขัน
ทักษะวิชาการนักศึกษาพิการ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียน
อักษรเบรลลภาษาไทย
การแขงขันทักษะวิชาการ
นักศึกษาพิการ

ชนะเลิศ  วิ่ง 800 และ

1,500 เมตร หญิง ประเภท
บกพรองทางการเห็น การ

แขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ 
รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 31 

“ศรีนครพิงคเกมส”

18 สิงหาคม 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

8 กันยายน 2555  
มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

8 กันยายน 2555  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

8 กันยายน 2555  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

3-7 กันยายน 2555 
จังหวัดเชียงใหม

รางวัลที่ไดรับ วัน เดือน ป/สถานที่ หนวยงานที่สังกัด
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ตารางแสดงรายชื่อผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ในระดับชาติ และนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ชื่อผลงาน

1. การพฒันารปูแบบการบมเพาะผูประกอบการใหม
 สําหรับธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย

2. พลวัตชุมชนละวาลุมนํ้าโขงและสาละวิน

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใน
 การจัดการศึกษาของเทศบาลตาํบล
 ในจงัหวดัเชยีงรายและจงัหวดัพะเยา

4. แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะบุคคลแหง
 การเรยีนรูของผูเรยีนระดบัช้ันมัธยมศึกษา

5. การพัฒนาศนูยทรพัยากรการเรยีนรูของ 
 มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทองถิน่

6. ยทุธศาสตรการสรางชมุชนแหงการเรยีนรูโดยใช 
 โรงเรยีนเปนฐานในภาคเหนอืตอนบน

7. การพัฒนารปูแบบการจัดการศกึษาตาม 
 อธัยาศยัของ องคการปกครองสวนทองถิน่เพือ่ 

 สงเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนในจงัหวดั 
 เชยีงราย

นายพลาเดช  เฉลยกิตติ

นายอุดร  วงษทับทิม

นายศักดา  วงศวรนิรันดร

น.ส.ศุจีภรณ  อาจนาเสียว

นายณรงคศักดิ์  ศรีสม

นายกัมพล  ไชยนันท

นายเกียรติคุณ  จันแกน

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
สํานักวิชาสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
สํานักวิชาสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ

สํานักวิชาสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อ-สกุลผูสําเร็จการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร

8. The Alternative Approach to Promote  
 Life-Long Education for the Conservation  
 of Minority Languages

9. การจัดการศึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งใหแก 
 ชุมชนเขตการคาชายแดนจังหวัดเชียงราย

10. รูปแบบการจัดการความรูเพื่อการจัดการ 
 ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาปง สวนที่ 1 

Mr.Yang Wenxue

นายดอน  ไชยดวง

นางบุญธิดา  เทวาพิทักษ

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
สํานักวิชาสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
สํานักวิชาสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารวจิยัและสงเสรมิวชิาการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
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14. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด 
 ของ Gagne’ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

15. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ 

 เรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิด 5E โดยใช 
 บทเรียนสําเร็จรูปเปนสื่อ เร่ืองพลังงานแสง  

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎรนุกูล)

16. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของ  
 Simpson โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัติการทํา 
 ขนมไทยในทองถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
 เทคโนโลยี

นางเมษา  คือใคร

นางชุมพร  ลือราช

นางสุชยา  เจตภัย

รวมบทคัดยองานวิจัยการประชุม
สัมมนาทางวิชาการเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 8

รวมบทคัดยองานวิจัยการประชุม
สัมมนาทางวิชาการเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 8

รวมบทคัดยองานวิจัยการประชุม

สัมมนาทางวิชาการเสนอผลงาน
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 8

ชื่อผลงาน

11. รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของ 
 ชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานใน 
 จังหวัดเชียงราย

12. ยุทธศาสตรการปองกันการอพยพยอนกลับ 
 ของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสราง 
 เขื่อนหวยเฮาะ แขวงจําปาศักดิ์ สาธารณรัฐ 
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว

13. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระศาสนา  
 ศีลธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดของ Gagne’  
 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

นายสมบูรณ  ธรรมลังกา

นายศิริพงษ  มาณะศรี

นางแสงเดือน  ทาขัด

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
สํานักวิชาสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
สํานักวิชาสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รวมบทคัดยองานวิจัยการประชุม
สัมมนาทางวิชาการเสนอผลงาน 

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ 8

ชื่อ-สกุลผูสําเร็จการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร
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ชื่อผลงาน

17. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาเคมีพื้นฐาน  
 ชัน้มธัยมศกึษา ปที ่4 โรงเรียนมวงไขพทิยาคม
 โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ 
 สังคม (STS)

18. ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูตามแนวคดิของ  
 Gagne’ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร  
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

19. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด 
 ของ CIPPA MODEL เร่ือง การเขียนสะกดคํา 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

นางขวัญศิรินทร  ปราบริปู

นางชวนพิศ  เจริญชัย

นางวาสนา  สมใจ

รวมบทคัดยองานวิจัยการประชุม
สัมมนาทางวิชาการเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 8

รวมบทคัดยองานวิจัยการประชุม
สัมมนาทางวิชาการเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 8

รวมบทคัดยองานวิจัยการประชุม
สัมมนาทางวิชาการเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 8

ชื่อ-สกุลผูสําเร็จการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร

20. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูเพิ่มเติม เรื่อง  
 ผกัพืน้บานปลอดสารพษิ กลุมสาระการเรยีนรู
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแมคํามี 
 ตําหนักธรรม (ตําหนักธรรมวิทยาคาร)  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 แพร เขต 1

21. กลวิธีการมีปฏิสัมพันธในการเรียนการสอน 
 ภาษาไทยระหวางอาจารยเจาของภาษากับ 

 นักศึกษาจีนที่เรียนหลักสูตรภาษาไทยเปน 
 ภาษาทีส่อง ศนูยการสอนภาษาไทยสาํหรบั 
 ชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เชียงราย

นางสมใจ  มานพ

น.ส.หยก  นาปรัง

รวมบทคัดยองานวิจัยการประชุม
สัมมนาทางวิชาการเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 8

วารสารกาสะลองคํา

ปที่ 5 ฉบับที่ 8
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555
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ชื่อผลงาน

22. การพัฒนาทักษะการเขียนคํามาตรา
 ตัวสะกดในภาษาไทย โดยใชแบบฝก
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
 บานดอยชาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

23. การพัฒนาความสามารถการอาน และการ 
 เขียนคําประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย 
 โดยใชชุดฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถม 
 ศึกษาปที่  4 โรงเรียนมารียรักษเชียงราย  
 อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

24. The Errors Study of Chinese
 Directional World “li” and “zhong”  
 and the Method of Teaching Chinese  
 as a Foreign Language

25. กลวิธีการสอนภาษาจีนสําหรับเด็กไทยที่ไมไดใช 
 ภาษาจนีเปนภาษาทีห่นึง่ในโรงเรยีนอนุบาล  
 : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลพรรณี
 จังหวัดเชียงราย

น.ส.ปาณิสรา  สําเนียงเย็น

น.ส.ปยมาศ  มาวงศ 

Miss.Wu Yingfang

Miss.Yang  Chunyan

วารสารกาสะลองคํา
ปที่ 5 ฉบับที่ 8

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารกาสะลองคํา
ปที่ 5 ฉบับที่ 8

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารกาสะลองคํา
ปที่ 5 ฉบับที่ 8

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารกาสะลองคํา
ปที่ 5 ฉบับที่ 8

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

ชื่อ-สกุลผูสําเร็จการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร

26. Errors analysis of split words of The  
 Thai students studying Chinese

27. An Analysis of Figurative Language in  
 Alexander Pushkin’s Famous Poetry in  

 China

28. An Analysis of Linguistic Features of  
 Football Language Used in Football  
 News and Columns in The English  
 Premier League Competition :A Case  
 Study in Website www.Goal.Com

นางสมใจ  มานพ

Miss.Xu Caiying

นายประสบการณ  บุญจนาวิโรจน

วารสารกาสะลองคํา
ปที่ 5 ฉบับที่ 8

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารกาสะลองคํา
ปที่ 5 ฉบับที่ 8

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารกาสะลองคํา
ปที่ 5 ฉบับที่ 8

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555
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ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผูสําเร็จการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร

29. An Analysis of Metaphorical
 Expressions Used in “The Hurt Locker”
 By Mark Boal.

30. ทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอระบบ 
 พธิกีารศลุกากรอเิลก็ทรอนิกสแบบไร เอกสาร
 (e-Customs) ในการผานพธิกีารศลุกากรของ 
 ดานศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

31. การไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
 ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเชียงราย

32. การสื่อสารเพื่อสรางประสบการณของลูกคา 
 ของธุรกิจโอเอซิส สปา สาขาเชียงใหม

33. ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการ 
 บริหารงานสหกรณรานคาชุมชนในเขตตําบล 
 เชียงเคี่ยน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายวรพล  ธูปมงคล

น.ส.พัชราภรณ  แกนใจดี

น.ส.ณภัฏศภรณ  วันจันทร

นางสาวนวินดา  หลวงแบน

นายสุรัชชา  ลื้อยอด

วารสารกาสะลองคํา
ปที่ 5 ฉบับที่ 8

เดือน มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” 

วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” 

วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” 

วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” 

34. ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ  
 คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีเทศบาล 

 ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

35. การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ 
 ขาราชการตํารวจ กรณีศกึษาสถานตีาํรวจภธูร 
 เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

36. ปจจัยที่มีผลตอการมาใชบริการ PAY AT  

 POST ของประชาชนจังหวัดเชียงราย  

 ที่ทําการไปรษณียจังหวัดเชียงราย บริษัท  

 ไปรษณียไทย จํากดั

นายธีระศักดิ์  ไชยเสน

นายธนพินท  โกศัยภัทร

นายสันธาร  ใจลังกา

วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” 

วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” 

วารสารการประชุมวิชาการและนํา

เสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 “วิชาการ

กาวหนา พัฒนาชุมชนยั่งยืน”
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ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผูสําเร็จการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร

37. ปจจยัทีม่ผีลตอความสาํเร็จของการบรหิารงาน
 องคการบรหิารสวนตําบลตามหลกัธรรมาภบิาล
 กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตาํบลหวังม  
 อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย

38. การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดาํเนนิชวีติตาม
  แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของเกษตรกร
 ลกูคาธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ 
 การเกษตรสาขาพญาเมง็ราย ทีเ่ขาโครงการ 
 ฟนฟแูละพกัหน้ีเกษตรกรรายยอยและยากจน

39. ปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซ้ือบานจดัสรรใน 
 เขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

นางเทียนทอง  ชุมธิ

นางสุกัญญา  เกิดศิริ

นายธีรนันท  วินิจวลัย

วารสารการประชุมวิชาการและนํา
เสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 “วิชาการ

กาวหนา พัฒนาชุมชนยั่งยืน”

วารสารการประชุมวิชาการและนํา
เสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 “วิชาการ

กาวหนา พัฒนาชุมชนยั่งยืน”

วารสารการประชุมวิชาการและนํา
เสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 “วิชาการ

กาวหนา พัฒนาชุมชนยั่งยืน”

40. การรบัรูของผูบรโิภคทีม่ตีอตราสนิคาประเภท 
 ยางรถยนตในเขตอําเภอแมสาย
 จังหวัดเชียงราย

41. จักรวาลวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ
 ของชาวปตตานีโบราณ

42. การศึกษาคลินิกแพทยแผนไทย : ทางเลือก 

 ในการเสริมสรางสุขภาวะของคนในทองถิ่น

43. การติดตามประสิทธิผลการรักษาผูปวย 
 อัมพฤกษ อัมพาตครึ่งซีกดวยการแพทย
 แผนไทย

44. การติดตามผลการรักษาโรคกระเพาะอาหาร
 ดวยตํารับยาคุมธาตุในตําราแพทยศาสตร 
 สงเคราะห

45. การติดตามประสิทธิผลการรักษาอาการ
 ปวดประจําเดือน ดวยตํารับยาประสะไพล

นางพรเพ็ญ  ประถมพนากุล

นายนิติพงษ ทองอราม

น.ส.ณิศรา  ชัยวงค

น.ส.จินตนา  นันตะ

น.ส.นิตยา  นามวิเศษ

น.ส.ธัญลักษณ ปูคําสุข

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปที่ 6 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ

เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย 

เอกสารการประชุมวิชาการ

“บูรณาการงานวิจัยสูชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”

เอกสารการประชุมวิชาการ
“บูรณาการงานวิจัยสูชุมชนและ

ทองถิ่นเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”

เอกสารการประชุมวิชาการ
“บูรณาการงานวิจัยสูชุมชนและ

ทองถิ่นเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”

เอกสารการประชุมวิชาการ

“บูรณาการงานวิจัยสูชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”

46. การติดตามประสิทธิผลการรักษา
 โรคริดสีดวงทวารดวยตํารับยา
 “ริดสีดวงมหากาฬ”

นายโชคชัย  แซวาง วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปที่ 6 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554 
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ชื่อผลงาน

47. การจัดระบบขอมูลสมุนไพรพื้นบานลานนา 
 เทียบเคียงสมุนไพรไทยตามตําราเภสัชกรรม 
 ไทย

48. ยุทธศาสตรการพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงราย 
 เพื่อการสงออกจีนตอนใต

49. การมีสวนรวมของประชาชนตอพุทธศาสนา 
 เชิงรุกในชุมชนชายแดนไทย-ลาว
 ในยุคโลกาภิวัตน

50. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลตอ 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนในอนุภูมิภาค
 ลุมนํ้าโขง ไทย – ลาว 

51. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาระหวาง 
 ประเทศไทยกับมณฑลกวางสี ประเทศจีน
 ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
 รอบอาวเปยปู

52. The Effects of North South Economic  
 Corridor on Pan Asian Railway: Case of  
 Chiang Rai Province, Thailand

นายนคร จันตะวงษ

นายชูชาติ  วิศิษฎลานนท

พระมหาศรีบรรดร  ภิรธมโม

นางทิพวรรณ  สุวรรณโน

Mr. Long Qiping

น.ส.เฌณิศา คําปญญา

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปที่ 6 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554 

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปที่ 5 ฉบับที่  1

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปที่ 5 ฉบับที่  1

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปที่ 5 ฉบับที่  1

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปที่ 5 ฉบับที่  1

“20 Years of Greater
Mekong Subregion (GMS): 
The Changes to Changes”,
Greater Mekong Studies 

Center Faculty of Political 
Science and Public

Administration, Chiang Mai 
University, December 2011

ชื่อ-สกุลผูสําเร็จการศกึษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร

53. Trans – Border Tourism Management  
 Study along the Borders of Thailand,  

 Myanmar, and Lao People’S
 Democratic Republic

น.ส.ศิริมาต ไชยวุฒิ “20 Years of Greater
Mekong Subregion (GMS): 
The Changes to Changes”,
Greater Mekong Studies 

Center Faculty of Political 

Science and Public
Administration, Chiang Mai 
University, December 2011
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สวัสดิการนักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดจัดสวัสดิการสําหรับนักศึกษาในหลาย ๆ ดาน เชน สวัสดิการ

ดานหอพัก การใหบริการแนะแนวสารสนเทศและทุนการศึกษาแกนักศึกษา ประกอบดวยทุนการศึกษา

ที่เปนเงินจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ือใหนักศึกษาไดกู ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาจากองคกรภายนอก และ

ทุนกูยืมฉุกเฉิน นอกจากน้ียังใหบริการดานสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอน ธนาคาร ตูเอทีเอ็ม

รานหนังสือ รานสะดวกซื้อ โรงอาหาร รานซักรีด เปนตน

 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย ไดจดัต้ังโรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายข้ึน เมื่อป พ.ศ. 2528 โดยไดรับ

งบประมาณในการกอสรางอาคาร ตลอดจนครภุณัฑจากธนาคารโลก

ปจจบุนัจัดการเรยีนการสอนท้ังในระดบัเตรยีมอนบุาล ระดบัอนบุาล
และระดับประถมศึกษา โดยแบงออกเปนระดับเตรียมอนุบาล 

จํานวน 1 หองเรียน ระดับอนุบาล จํานวน 6 หองเรียน ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 12 หองเรียน รวมทั้งหมด 19 หองเรียน และ

ในปการศึกษา 2555 มีบุคลากรสายสอน จํานวน 30 คน บุคลากร
สายสนับสนุนการสอน จํานวน 12 คน และมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 

669 คน 

การจดการเรยนการสอนของ
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ANNUAL REPORT 2012

CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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การประกันคุณภาพการศึกษา

การปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐาน 

และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง และในปการศึกษา 2550 

มหาวิทยาลัยไดรบัการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2544 - 2548) เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา

ตามแนวทางของ สมศ. ในกลุมที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม โดยมีผลการประเมิน 4.14 คะแนน (ระดับดี) 

จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางเตรียมพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.

 และผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2554   

มีผลการประเมิน 4.66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00

ชื่อหนวยงาน

1. คณะครุศาสตร

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

12. สํานักวิชาบัญชี

13. สํานักวิชาการทองเที่ยว

รวม

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและ
 การแพทยทางเลือก

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

1

-

-

2

1

1

-

-

-

-

6

1

-

14

3

5

4

5

7

1

1

2

-

1

50

2

5

-

2

1

1

-

1

1

1

1

2

-

15

4

1

จํานวนหลัก
สูตรใหม

จํานวน
หลักสูตรปรับปรุง

จํานวน
หลักสูตรที่ยกเลิก

ตารางแสดงรายชื่อหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรที่ยกเลิก ประจําป 2555
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การจัดการเรียนการสอนผานระบบ E-Learning
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย มีการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน (E-Learning) สําหรับ

นักศึกษา โดยมีหองใหบริการแกนักศึกษา จํานวน  1  หอง ภายในหองมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการนักศึกษา

อยางครบครนั มคีอมพวิเตอรสาํหรบัใหบรกิาร จาํนวน  85  ชดุ ในป 2555 มจีาํนวนนักศกึษาลงทะเบียนเขาใชงาน  

108,249  ครัง้ มีรายวิชาจัดการเรียนการสอนผานระบบ 19 รายวชิา ดังนี้

ตารางแสดงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผานระบบ E-Learning ประจําป 2555

รหัสวิชา

GEN1011

GEN1012

GEN1013

GEN1021

GEN1022

GEN1023

GEN1024

GEN1025

GEN1031

GEN1032

GEN1033

GEN1034

GEN1041

GEN1042

GEN1043

GEN1044

CP2510

CP3614

CP3706

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต

การดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

สุนทรียภาพแหงชีวิต

ทักษะชีวิต

ลานนาศึกษา

จริยธรรมเพื่อชีวิต

สังคมโลกและภูมิภาค

สังคมไทยและทองถิ่น

การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม

ระบบความปลอดภัยเครือขาย

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

ผศ.กฤษณา อายุรพงค และคณะ

ผศ.กิตติศักดิ์ ขยันการ และคณะ

ผศ.ธิดาลักษณ อยูเย็น และคณะ

อ.เบญจมาภรณ สุริยาวงศ และคณะ

อ.ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ และคณะ

อ.พัชราภรณ  เชาวนพูนผล และคณะ

อ.เสกสรรค  พันธสืบ และคณะ

อ.ประสบการณ บุญจนาวิโรจน และคณะ

ผศ.ปริญญา  แกวโพธิ์ และคณะ

ผศ.ดร.เกศกนก  ชุมประดิษฐ และคณะ

ผศ.ปรีดา จันทรแจมศรี และคณะ

อ.อดิเทพ วงศทอง และคณะ

ผศ.สุรพล เวียงนนท และคณะ

ผศ.ดร.เลหลา ตรีเอกานุกูล และคณะ

อ.พิทยา มณีรัตน และคณะ

อ.ตองรัก จิตรบรรเทา และคณะ

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศรีสม

ชื่อวิชา อาจารยผูสอน



64 รายงานประจําป 2555 ANNUAL REPORT 2012

การพัฒนาอาจารย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดดําเนินการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยในหลายๆ ดาน เชน

การสนับสนนุการเพิม่วฒุกิารศกึษา การสนบัสนุนการเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ การจดักจิกรรมสงเสริมและสนบัสนนุ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย การจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพ การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม การศึกษาดูงาน

ทั้งในและตางประเทศ

ตารางแสดงจํานวนกิจกรรมสําหรับพัฒนาอาจารย ประจําป 2555

จํานวนกิจกรรม

9

1

5

3

7

11

14

1

5

11

9

1

2

7

 1. คณะครุศาสตร

 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 3. คณะมนุษยศาสตร

 4. คณะวิทยาการจัดการ

 5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

 7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

 8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

 9. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

12. สํานักวิชากฎหมาย

13. สํานักวิชาบัญชี

14. สํานักวิชาการทองเที่ยว

รวม 86

ชื่อหนวยงาน
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การสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษา

การสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อหนวยงาน

ชื่อหนวยงาน

1. คณะครุศาสตร

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. สํานักวิชาสังคมศาสตร

6. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

7. สํานักวิชาการทองเที่ยว

รวม

1. คณะครุศาสตร

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. วทิยาลยัการแพทยพืน้บานและการแพทยทางเลือก

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

8. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

9. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. สํานักวิชากฎหมาย 

11. สํานักวิชาบัญชี

12. สํานักวิชาการทองเที่ยว 

รวม

11

8

13

9

6

2

8

1

10

3

1

2

74

1

4

1

1

7

2

2

12

12

13

11

7

2

8

1

11

3

1

2

83

2

1

1

4

1

1

3

1

1

5

1

1

2

2

2

1

9

1

1

1

1

1

2

2

2

1

10

1

1

2

2

2

3

2

13

2

2

1

1

4

2

2

3

2

15

ปริญญาโท

ผศ. รศ. ศ. รวม

ใน
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ตาง
ประเทศ

ตาง
ประเทศ

ตาง
ประเทศรวม รวม รวม

ปริญญาเอก

จํานวนอาจารยที่ศึกษาตอ

จํานวนอาจารยที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการ

รวมทั้งหมด

ตารางแสดงจํานวนอาจารยที่ศึกษาตอ ประจําป 2555

ตารางแสดงจํานวนอาจารยที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการ ประจําป 2555 
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บุคลากรที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรที่ไดรับรางวัล/ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ประจําป 2555

ชื่อ – สกุล

1. อ.ดร.เกศราพรรณ  คงเจริญ

2. ผศ.สุดธิดา  จันทรมณี

3. ผศ.ดร.จํารัส  กลิ่นหนู

4. รศ.พัชรา  กอยชูสกุล

9 กันยายน 
2555

17 สิงหาคม 
2555

3 เมษายน 
2555

28 สิงหาคม 
2555

5 - 7 กันยายน 
2555

ผูทําประโยชนทางการดานศึกษา
ระดับชาติ

รางวลัผูบรหิารดีเดน ดานสนบัสนนุ
การสอนวทิยาศาสตร

รางวลัชมเชยบทความวจิยัดานพฒันา
บรหิารศาสตร ประจาํป 2555 ระดับ
บณัฑติศกึษา (ปรญิญาเอก) สาขา
วทิยาการคอมพวิเตอร

นาํเสนอผลงานวจิยัแหงชาต ิ2555 เร่ือง 
รปูแบบและกระบวนการขบัเคลือ่น
การดแูลและรกัษาสุขภาพดวยตนเอง 
สาํหรบัชุมชนตามแนวตะเขบ็ชายแดน
จงัหวดัเชยีงราย

ผลงานวชิาการแบบโปสเตอร เรือ่ง 
แนวทางพฒันาศกัยภาพของผูประกอบ
การโรคศลิปะ สาขาการแพทยแผนไทย 
(ประเภท ก)  ในงานการประชุมวิชาการ
ประจาํป การแพทยแผนไทย
การแพทยพืน้บานไทย และการแพทย
ทางเลอืกแหงชาต ิครัง้ที ่9

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.)
กระทรวงศึกษาธิการ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาต ิ(วช.)

กรมพฒันาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

รางวัล/ผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ชื่อหนวยงานที่จัด

วัน เดือน ป 
ที่ไดรับรางวัล
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ชื่อ – สกุล

5. ผศ.มาลี  หมวกกุล
 และคณะ

8 - 12 
กรกฎาคม  

2555

20 - 24 
มิถุนายน 2555

20 - 24 
มิถุนายน 2555

20 - 24 
มิถุนายน 2555

ผลงานทางวิชาการ เรื่องเครือขาย
ความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ในกลุมประชาคมอาเซียน  ในงาน
ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการ
นานาชาติครั้งที่ 8

รางวัลดีเดน ดานการบริการลูกคา 
“ธุรกิจสรางสรรค : จากทองถิ่นสู
สากล” งานมหกรรมวิชาการ
สกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : 
สรางสรรคปญญา
เพื่อพัฒนาประเทศ

รางวัลยอดเยี่ยม ดานการตกแตง
รานคา“ธุรกิจสรางสรรค : จากทองถิ่น
สูสากล” งานมหกรรมวิชาการ
สกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : 
สรางสรรคปญญา เพื่อพัฒนาประเทศ

รางวัลยอดเยี่ยม ดานความนิยม“ธุรกิจ
สรางสรรค : จากทองถิ่นสูสากล”
งานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอย
พระยุคลบาท : สรางสรรคปญญา
เพื่อพัฒนาประเทศ

Kyung  Hee University  
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

รางวัล/ผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ชื่อหนวยงานที่จัด

วัน เดือน ป 
ที่ไดรับรางวัล
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การวิจัยและงานสรางสรรค

ANNUAL REPORT 2012

CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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 การวิจัยและพัฒนาถือวาเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย คณาจารยที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ นักศึกษาที่มีคุณภาพ การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ลวนมีผลมาจาก

การสรางความเขมแข็งของการวิจัย

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย

จํานวนโครงการวิจัย

แหลงงบประมาณ

ลําดับที่

ภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

- งบแผนดิน

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน
ตามภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ชุมนํ้าหนองหลวง เพื่อการจัดการ
อยางยั่งยืน

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุสัตวและการ
ใชประโยชนตามภมูปิญญาทองถิน่ในพืน้ทีชุ่มนํา้หนองหลวงจังหวัด
เชยีงราย เพือ่การจดัการอยางยัง่ยนื

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุพืชและ
การใชประโยชนตามภมูปิญญาทองถิน่ในพืน้ทีชุ่มนํา้หนองหลวง
จงัหวัดเชยีงราย เพือ่การจดัการอยางย่ังยนื

การศึกษาคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในพื้นที่
ชุมนํ้าหนองหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดการอยางยั่งยืน

ศิลปะการแสดงและการละเลนพื้นบานของกลุมชาติพันธุไท
ในพื้นที่ลุมนํ้ากก

ปจจัยแหงความคงอยูและความเปลี่ยนแปลงภาษาไทถิ่น

ในพื้นที่ลุมนํ้ากก

นายสุทธิ มลิทอง
น.ส.เพ็ญศรี  มาแกว

นายสุทธิ มลิทอง
น.ส.เพ็ญศรี  มาแกว

น.ส.จินดาพร นัยติ๊บ
น.ส.เพ็ญศรี  มาแกว

อ.ประเสริฐ  ไวยะกา
น.ส.เพ็ญศรี  มาแกว
นายศุรวุฒิ  ใจกลา

อ.สุทัศน  คลายสุวรรณ
อ.สิริพร  อภิวงศงาม

อ.สมหวัง  อินทรไชย

รศ.ยุพิน  จันทรเรือง

อ.อดิเทพ  วงคทอง
อ.สมหวัง  อินทรไชย

59,800

115,400

303,500

359,200

359,200

359,200

127,500

119,100

นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทในพื้นที่ลุมนํ้ากก

ฐานขอมูลแหลงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ลุมนํ้ากก

1

2

- งบเงินรายได (กองทุนสนับสนุนการวิจัย)

- หนวยงานสนับสนุนการวิจัยอื่น ๆ

รวม

9

276

25

310

5,000,000

4,100,000

23,958,323

33,058,323

15.12

12.40

72.48

100.00

จํานวนโครงการ

ชื่อเรื่องงานวิจัย

จํานวนเงิน

ชื่อ-สกุลผูทําวิจัย

รอยละ

งบประมาณ

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจําป 2555 

ตารางแสดงจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน ประจําป 2555
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ลําดับที่

วรรณกรรมพิธีกรรมของกลุมชาติพันธุไทในพื้นที่ลุมนํ้ากก

การอนรุกัษภมูปิญญาทองถิน่ของกลุมชาติพนัธุไทในพืน้ทีลุ่มนํา้กก

การดูแลสุขภาวะของผูสูงวัยในกลุมชาติพันธุไทใหญ ไทลื้อ
ไตหยา และไทยวน ในพื้นที่อําเภอแมฟาหลวง อําเภอแมสาย 
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตลาด
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูประกอบการสินคาชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตลาด
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูประกอบการสินคาชุมชน
ประเภทผาในจังหวัดเชียงราย

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตลาด
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูประกอบการสินคาชุมชน
ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตลาด
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูประกอบการสินคาชุมชน
ประเภทของใชในจังหวัดเชียงราย

การประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตลาด
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูประกอบการสินคาชุมชน
ประเภทสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตลาด
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูประกอบการสินคาชุมชน
ประเภทเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงราย

ตํานานประจําถิ่นลุมแมนํ้าโขง: การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

ผศ.ปรีดา  จันทรแจมศรี
ผศ.วาสนา  แสงสิทธิ์

รศ.ยุพิน  จันทรเรือง

ผศ.ดร.เลหลา  ตรีเอกานุกูล

อ.สุรินทร  พิทักษสิกุล

รศ.นงนุช  กันธะชัย

อ.วีนารัตน  แสวงกิจ

อ.สุรินทร  พิทักษสิกุล

รศ.นงนุช  กันธะชัย

อ.จิรพัฒน  อุปถัมภ

อ.ณภษร  เผากลา

อ.ปฏิพันธ อุทยานุกูล

206,000

127,500

174,800

185,400

255,300

215,500

215,500

215,500

199,700

203,500

284,300

3

4

5

6

ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผูทําวิจัย งบประมาณ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในระยะการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน

กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

ขบวนการประชาสังคมในการพิทักษแมนํ้าโขง กรณีศึกษา
เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแกไขความขัดแยง

ในชุมชนชนบทเชียงราย

รศ.กัสมา กาซอน
รศ.ณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล

อ.เอกชัย  อุตสาหะ
อ.เบญจวรรณ  เบญจกรณ 

อ.นิคม  บุญเสริม

อ.วิทยา  วรรณศิริ

184,000

186,600

543,500

7

8

9

รวม 5,000,000
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ลําดับที่

รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายที่เหมาะสม

สําหรับนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวตางชาติ”

การประเมินศักยภาพเชิงเปรียบเทียบจังหวัดเชียงรายในการเปน

ศูนยกลางโลจิสติกสภาคเหนือของประเทศไทย

รปูแบบการศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศคณุภาพโดยกระบวนการซกิมาร

สาํหรบัจดัเก็บวรรณกรรมพืน้บาน :กรณีศกึษา “เพลงซอพืน้บานลานนา”

การสนับสนุนงานของสํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามโครงการการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

การสงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

สํารวจปญหาความตองการของประชาชนจังหวัดพะเยา และ

ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

การประเมินโครงการพฒันาการเกษตรครบวงจรจังหวดัพะเยา
ภายใตโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการวางแผนพฒันาจงัหวดัพะเยา

ความพึงพอใจของประชาชนตอการไดรับบริการจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

The lu-Mien People and Language in Norther Thailand

การเสริมสรางสมรรถนะของชุมชนในจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับ

และจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองครวมอยางครบวงจร

สําหรับกลุมนักทองเที่ยวสูงอายุที่เปนชาวตางประเทศ

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย

โครงการวิจัยผูฟงวิทยุชุมชน (ภาคประชาชน)  

การพัฒนากระบวนการสรางเสริมความเขมแข็งของครอบครัว

เพื่อการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด

ในเขตหมูบานชายแดน จังหวัดเชียงราย

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย

สาํนกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ “985” ฐานขอมูล 

ภาษาชนชาติสวนนอย 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

การศึกษา และนวัตกรรมใหม 
ของ Minzu University of 

China, Beijing P.R. China

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

ผศ.ดร.คมสัน  รัตนะสิมากูล

ผศ.ดร.ประภาพรรณ  ไชยานนท

อ.ปวีณา  ลี้ตระกูล

ผศ.ดร.วิรุณสิริ  ใจมา

อ.วัชระ  วัธนารวี

อ.วิชิต  นางแล

อ.ดร.นาวิน  พรมใจสา

อ.ดร.นาวิน  พรมใจสา

อ.ดร.นาวิน  พรมใจสา

อ.ดร.นาวิน  พรมใจสา

อ.ดร.นาวิน  พรมใจสา

รศ.ประกายศรี  ศรีรุงเรือง
อ.วราดวง  สมณะศักดิ์
อ.นพวรรณ  ธรรมสิทธิ์
อ.จรูญ  แดนนาเลิศ
อ.ปฐมทัศน  บรรณเลิศ
อ.ภูริพัฒน  แกวศรี

อ.ดร.ธัญลักษณ  แซเลี้ยว

ผศ. ดร.คมสัน  รัตนะสิมากูล

ผศ.ดร.วริณุสิร ิ ใจมา

ผศ.ดร.ประภาพรรณ  ไชยานนท

อ.ศศธิร  มนสัวรากลุ

อ.ปวณีา  ลีต้ระกลู

อ.ดร.เสริมศิริ  นิลดํา

อ.ปวีณา  ลี้ตระกูล

4,560,419

1,220,000 

1,306,000

   100,000 

   400,000 

   200,000 

100,000

35,000

192,000

500,000

900,000 

1,975,000 

2,000,000 

1,800,000 

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผูทําวิจัย แหลงทุน งบประมาณ

ตารางแสดงจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานสนับสนุนการวิจัยตางๆ ประจําป 2555
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ลําดับที่

The Reference Grammar of Thailand Mien Language

การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ

การถายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

ภาคเหนอืจากภาครฐัสูการมสีวนรวม ของภาคประชาชนเพือ่เสนอ

เปนแมบทของการแกปญหานํ้าอยางมีรูปธรรมและยั่งยืน

การศึกษาเพื่อประเมินผลการจัดงาน “ ชิมชา  ซากุระบาน 

อาหารชนเผาดอยแมสลอง” ประจําป พ.ศ.2554 ครั้งที่ 16

การสรางสรรคผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารในสํารับ

ขันโตก

การพัฒนาตํารับอาหารจากไกพันธุประดูหางดําเชียงใหม

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนตางชาติพันธุอยางยั่งยืน

ระบบการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบตางๆ 

ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน กรณีศึกษาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย 

พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน เชียงใหม แมฮองสอน

รูปแบบและแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ

พหุภาคี : กระบวนการมีสวนรวมโดยชุมชนสถาบันการศึกษา

และองคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว ตําบลเวียงหาว

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การขยายผลตอยอดซอฟแวรระบบบัญชีเพื่อการบริหารกองทุน

หมูบานลงสูชุมชน :กรณีศึกษา กองทุนหมูบาน

ในจังหวัดเชียงราย

การสรางองคความรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาบานนาโต ตําบลแมสลองใน

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการ “985” ฐานขอมูล

ภาษาชนชาติสวนนอย 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม

การศกึษา และนวตักรรมใหม ของ

Minzu University of

China, Beijing P.R. China

จังหวัดเชียงราย

สํานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ

อบต.แมสลองนอก 

จ.เชียงราย

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

สํานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

ฝายชุมชนและสังคม

เครือขายบริหารการ

วิจัยภาคเหนือตอนบน

สํานักคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

สํานักคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

อ.ดร.ธัญลักษณ  แซเลี้ยว

อ.ศรีวรรณ ไชยสุข

อ.ศรีวรรณ ไชยสุข

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

น.ส.อัชรี แสนคําชื่น

ผศ.มาลี  หมวกกุล

ผศ.มาลี  หมวกกุล

รศ.ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ

อ.พิทยา  พานทอง

อ.ชาญคณิต  อาวรณ

ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง

พรอมคณะ

ผศ.ดร.สทุธพิร ธเนศสกลุวฒันา

250,000

4,296,000

443,200

15,000

499,900

562,604

670,000

601,700

100,000

500,000

731,500

15

18

19

20

21

22

23

24

25

16

17

ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อ-สกุลผูทําวิจัย แหลงทุน งบประมาณ

รวม 23,958,323
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ประเภทงานวิจัย

ชื่อหนวยงาน

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับคณะ

ระดับโปรแกรมวิชา (อาจารย)

ระดับโปรแกรมวิชา (นักศึกษา)

ระดับหนวยงาน

ระดับบุคลากรสายสนับสนุน

รวม

1. คณะครุศาสตร

2. คณะมนุษยศาสตร

3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

6. สํานักวิชาสังคมศาสตร

7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

8. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

9. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

11. สํานักวิชากฎหมาย

12. สํานักวิชาการทองเที่ยว

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา

14. ศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

15. ศูนยศึกษาและพัฒนาการทองเที่ยว

16. ศูนยขอมูลภูมิภาคและทองถิ่น

รวม

1

1

164

102

5

3

276

300,000

500,000

2,100,000

600,000

300,000

300,000

4,100,000

1

2

3

8

10

9

4

3

3

7

1

4

1

4

2

3

65

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน

จํานวนกิจกรรม

ตารางแสดงจํานวนโครงการวิจัยที่จัดสรรจากเงินรายได (งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ประจําป 2555

การจัดอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค

ตารางแสดงจํานวนกิจกรรมในการจัดอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
ประจําป 2555 
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การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรที่นําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2555

ชื่อโครงการ

1. Development  of  a  Teaching  Competency   
 Enhancement Instructional   Model Based  on   
 Cognitive  Apprenticeships for Student  Teachers.

2. 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.

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

4. The  Development  of  English  Speaking  skill   
 by  the Activities with  Problem  Based  on   
 Leaning:  PBL  Faculty of  Education Chiangrai   
 Rajabhat  University.

5. Learnning  Activity  Management  to  Develop   
 the  Thinking Expression  Characteristic  of  the   
 Students  in  Instructional Management  for   
 Thinking  Process  Development  Course.

6. โครงการรวมงานสัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงาน
 ในระดับนานาชาติ

7. Foreign Language Syllabuses on Environmental
 and Cultural Topics in Huay Mae Sai Community  
 for Local Teachers, Students and Local Tour Leaders

Dr.Ketsaraphan  Khongjarean

Asst.Prof. 
Sudtida  Chanmanee

Asst.Prof.
Dr.Penpisuth  Chaisanit,
Dr.Niran  Khamsemmanan

Dr.Ketsaraphan  
Khongchroen

Asst.Prof.
Dr.Penpisuth  Chaisanit

อ.ดร.สฤทธิ์พร   วิทยผดุง

Dr.Sahattaya Sittivised

Yogyakarta,  Indonesia

Yogyakarta,  Indonesia

Yogyakarta,  Indonesia

Kyung  Hee  University, 
Republic of  Korea

Kyung  Hee  University, 
Republic of  Korea

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโบเกอร
เมืองโบกอร ประเทศ
อินโดนีเซีย

International Conference
“ Regional Stability
through Economic,
Social and Environmental
Development in the 
Greater Mekong Sub-region
and Asia- Pacific” Chiangrai 
Rajabhat  University, 
Chiangrai, Thailand, 
2012 (Sri Lanka)

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอ สถานที่นําเสนอ



76 รายงานประจําป 2555 ANNUAL REPORT 2012

ชื่อโครงการ

8. The Art of Tai Ethnic Folk Plays in Kok River Basin

9. Integrating Indigenous Knowledge into the Thai  

 Studies Course at Chiangrai Rajabhat University

10. Do the Identities Disappear Or Maintain?:  

 Minority Ethnic Groups’ Identities in Chiangrai  

 Province.

Mr.Suthat Klaysuwan

Mr.Albert Lisec

Asst.Prof.

Dr. Sornchai Mungthaisong

International Conference

“ Regional Stability 

through Economic,

Social and Environmental

Development in the 

Greater Mekong

Sub-region and Asia- Pacific ” 

Chiangrai Rajabhat

University, Chiangrai, 

Thailand, 2012 (Sri Lanka)

International Conference

“ Regional Stability 

through Economic,

Social and Environmental

Development in the 

Greater Mekong

Sub-region and Asia- Pacific ” 

Chiangrai Rajabhat

University, Chiangrai, 

Thailand, 2012 (Sri Lanka)

International Conference

“ Regional Stability 

through Economic,

Social and Environmental

Development in the 

Greater Mekong

Sub-region and Asia- Pacific ” 

Chiangrai Rajabhat

University, Chiangrai, 

Thailand, 2012 (Sri Lanka)

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอ สถานที่นําเสนอ
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ชื่อโครงการ

11. ตํานานประจําถิ่นลุมแมนํ้าโขง: การศึกษาเพื่อหา 
 แนวทางพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 อยางยั่งยืน

12. การขยายวงศการใชคําลักษณะนาม “เลม” รวมกับ
 คํานามตามหลัก ทฤษฏีตนแบบ (Prototype Theory)
 ในภาษาไทย และภูมิปญญาไทยที่แฝง

13. ศิลปะการแสดงและการละเลนของกลุมชาติพันธุไท
 ในลุมนํ้ากก

14. ภูมิปญญาดานวรรณกรรมของกลุมชาติพันธุไต
 ในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ.ปฏิพันธ อุทยานุกูล

อ.สหัทยา สิทธิวิเศษ

อ.สุทัศน คลายสุวรรณ

ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง

The 2nd International 
Conference on Dai-Tai 
Culture in Mekong region 
4-8 October 2012 at 
Chiangrai Rajabhat
University, Thailand 

การประชุมทางวิชาการ 
“ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและภมูปิญญาทองถิน่: 
บูรณาการองคความรูสูการ
พฒันาทองถิน่อยางยัง่ยนื”

The 2nd International 
Conference on Dai-Tai 
Culture in Mekong region 
4-8 October 2012 at 
Chiangrai Rajabhat
University, Thailand

การประชุมทางวิชาการ 
“ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและภมูปิญญาทองถิน่: 
บูรณาการองคความรูสูการ
พฒันาทองถิน่อยางยัง่ยนื”

The 2nd International 
Conference on Dai-Tai 
Culture in Mekong region 
4-8 October 2012 at 
Chiangrai Rajabhat
University, Thailand

การประชุมทางวิชาการ 
“ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและภมูปิญญาทองถิน่: 
บูรณาการองคความรูสูการ
พฒันาทองถิน่อยางยัง่ยนื”

The 2nd International 
Conference on Dai-Tai 
Culture in Mekong region 
4-8 October 2012 at 
Chiangrai Rajabhat
University, Thailand

การประชุมทางวิชาการ 
“ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและภมูปิญญาทองถิน่: 
บูรณาการองคความรูสูการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอ สถานที่นําเสนอ
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ชื่อโครงการ

16. A Genre Analysis of E-mail for Assessing Email  

  Writing Ability in Thai Travel Agents.

15. ปจจยัแหงความคงอยูและความเปลีย่นแปลงภาษาไทถิน่ 

 ในพืน้ท่ีลุมน้ํากก

Dr.Natthaphon Santhi

อ.สมหวัง อินทรไชย

International Conference 
on the Inter- University 
Cooperation Program 
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy
, Society, Culture, and 
Environmental Stability”
8 - 12 July, 2012. At 
Kyung Hee University, 
Seoul, Republic of Korea

The 2nd International 
Conference on Dai-Tai 
Culture in Mekong region 
4-8 October 2012 at 
Chiangrai Rajabhat
University, Thailand

การประชุมทางวชิาการ 
“ความหลากหลายทาง
ชวีภาพและภมูปิญญาทอง
ถิน่: บรูณาการองคความรู
สูการพฒันาทองถิน่อยาง
ยัง่ยนื”

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอ สถานที่นําเสนอ

17. Chiangsaen Studies: Language and Ethnicity.

18. Creating Bilingual Identities Outside the Class 

 room for Thai and English Language Learners:  

 Developing Learning Resources in Bio-Cultural  

 Diversity.

Dr.Sahattaya  Sittivised 

Mr.Albert Lisec

International Conference 
on the Inter- University 
Cooperation Program 
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy
, Society, Culture, and 
Environmental Stability”
8 - 12 July, 2012. At 
Kyung Hee University, 
Seoul, Republic of Korea

International Conference 
on the Inter- University 
Cooperation Program 
“ASEAN Knowledge
Networks for the Economy
, Society, Culture, and 
Environmental Stability”
8 - 12 July, 2012. At 
Kyung Hee University, 
Seoul, Republic of Korea
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ชื่อโครงการ

19.  ผลของการฝกพฤตกิรรมกลาแสดงออกทีม่ตีอความเช่ือมัน่ 

 ในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 ทีเ่รยีนวชิา HR 2401 จติวทิยาการบรหิารทรพัยากรมนษุย

20. การทองเทีย่วและการกระจายรายไดของจงัหวดัเชยีงราย

21. Innovation Management : Social capital to

 development of sustainable community 

 economy : case study of tourist destination

22. The communication of lanna identity by using 

 “Sor” falk song as the medium

23. A study of development strategies for OTOP  

 in chiangrai

24. การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจเฮอืนพักในหลวงพระบาง

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

25. การศึกษาขวัญกาํลงัใจของพนักงานธุรกจิบริการเฮือนพัก

 ในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

 ประชาชนลาว

26. สินคาของที่ระลึกในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ 

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว

27. การใชแผนท่ีมโนทศัน (Concept  Mapping)  เพือ่พฒันา

 ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

 การจัดการเชิงกลยุทธ (BA4201)

อ.ดร.ประภาส  ณ พิกุล

รศ.สมเดช  มุงเมือง

อ.ปวีณา  ลี้ตระกูล

Dr.yongyoot chairatanawan

Assoc.Prof.

Somdet Mungmaung

Ms.Jiraporn  Khunsri

Asst.Prof.

Nongnout  Kanthachai

อ.ดร.ประภาส  ณ พิกุล 

รศ.สมเดช  มุงเมือง

อ.เบญจวรรณ  เบญจกรณ

อ.เบญจวรรณ  เบญจกรณ 

รศ.สมเดช  มุงเมือง

อ.ดร.ประภาส  ณ พิกุล

อ.สุรินทร  พิทักษสิกุล 

รศ.สมเดช  มุงเมือง

อ.ดร.ประภาส  ณ พิกุล 

อ.กษิดิศ  ใจผาวัง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
“วทิยาการจดัการวิชาการ 
2012” จงัหวัดเชียงใหม

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
“วทิยาการจดัการวิชาการ 
2012” จังหวัดเชียงใหม

Internationnal conference
The inter-university 
cooperation program 
Cinnamon Grand hotel 
Colombo, Sri lanka

Internationnal conference
The inter-university 
cooperation program 
Cinnamon Grand hotel 
Colombo, Sri lanka

Internationnal conference
The inter-university 
cooperation program 
Cinnamon Grand hotel 
Colombo, Sri lanka

การประชมุวชิาการและนํา
เสนอผลงานวจิยั ครัง้ท่ี 2 
“วชิาการกาวหนา พฒันา
ชมุชนย่ังยนื” จงัหวดัเชียงราย

การประชมุวชิาการและนํา
เสนอผลงานวจิยั ครัง้ท่ี 2 
“วชิาการกาวหนา พฒันา
ชมุชนย่ังยนื”จงัหวดัเชยีงราย

การประชมุวชิาการและนํา
เสนอผลงานวจิยั ครัง้ท่ี 2 
“วชิาการกาวหนา พฒันา
ชมุชนย่ังยนื”จงัหวดัเชยีงราย

การประชมุวชิาการและนํา
เสนอผลงานวจิยั ครัง้ท่ี 2 
“วชิาการกาวหนา พฒันา
ชมุชนย่ังยนื”จงัหวดัเชยีงราย

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอ สถานที่นําเสนอ
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ชื่อโครงการ

28. การศึกษาผลของสารสนเทศที่มีตอการจัดการสินคา

 คงคลงัของโซอปุทานหลายระดบั: กรณศีกึษาอตุสาหกรรม

 เฟอรนิเจอรทองถิ่น 

29. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมตอการเจริญเติบโต

 ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

30. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 เรื่อง ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน 

31. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 ระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6

32. การสัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานในระดับชาติ

 18th Tri-University International Joint Seminar  

 & Symposium 2011

33. Conservation of medicinal plants and

 Traditional Medicine Culture in Thailand:  

 Overview with Reference in Northern Thailand

34. การพัฒนาการแพทยแผนไทยสูสากล : กรณีศึกษา

 การรักษาอาการลิ้นกระดางคางแข็ง

35. Development of Instructional System   

 through the Internet Network for the Students

 in Rajabhat Universities located in the upper  

 Northern Part

36. The Analysis of  lesson Learned Applying  

 the  Development of Nature and Biodiversity  

 Resource: Case Study in Huay Mae Sai

 Community Forest, Meayao Sub-District,  

 Muang District, Chiangrai Province.

อ.วัชระ  วัธนารวี

อ.ดร.ยงยุทธ  ชัยรัตนาวรรณ

อ.วิภพ  ใจแข็ง

ผศ.เกริก  กิตติคุณ

อ.ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง

ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

อ.อัญจรีย  อินจันทร

ผศ.ดร.จํารัส  กลิ่นหนู

Asst.Prof.

Dr.Ranida Pingmoung

การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ ดานการจัดการ
โลจิสติกส และโซอุปทาน
ครั้งที่ 11 ณ สวนนงนุช 
พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการระดับ
ชาติดานการบริหารจัดการ 
ครั้งที่ 4 ณ ศูนยประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร อาํเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยพะเยา 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมิตร 
กรุงเทพมหานคร

   

มหาวิทยาลัยเจียงซู 
สาธารณรฐัประชาชนจนี

สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร
คุนหมิง มณฑลหยุนหนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Kyung Hee
University Korea

Kyung Hee University, 
Seoul, Korea.

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอ สถานที่นําเสนอ
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ชื่อโครงการ

37. Cultural Ecology in the Way of Life of the People

 in Chiang Saen from 1957-2010 AD.

38. “Seubeu” A Local Musical Instrument of Lisu  

 Ethnic Group: Analysis and Conservation of

 Indigenous Songs.

39. Application of Self-Service Khan Toke Dinner 

 Catering (Buffet).

40. The form of Chinese Trade Investment and

 the Impacts to Livelihood of People along the

 Thai-Lao Border.

41. การประยุกตและวิเคราะหบทเรียนจากการพัฒนา 

 แหลงเรียนรูทางธรรมชาต ิกรณีศกึษา แหลงเรยีนรูทาง

 ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพปาชุมชน

 บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง

 จังหวัดเชียงราย

42. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดระเบียบสังคม 

 ของชุมชนเชียงแสนกับการจัดระเบียบทางสังคมที่ 

 ปรากฏในมังรายศาสตร : COMPARATIVE STUDY  

 OF THE SOCIAL ORGANIZATION PATTERN OF  

 CHIANG SAEN COMMUNITIES AND THE

 PATTERN APPEARING IN MANGRAISART 

43. The 5th APEAEN International Conference

44. เครือขายความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  

 วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ในกลุมประชาคมอาเซียน   

 ในงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการ  

 นานาชาติครั้งที่ 8

45. Tourism and Local Development : The Case  

 of Chiang Sean, Chiangrai, Thailand

Asst.Prof. 

Dr.Lelar Treeaekanukul

Mr.Ong-art Inthaniwet

Asst.Prof.

Malee  Moakkul

Dr.Nawin Promjaisa

ผศ.ดร.รณิดา  ปงเมือง

อ.สุรชัย  อุฬารวงศ

ผศ.ดร.วิรุณสิริ  ใจมา

รศ.พัชรา  กอยชูสกุล

อ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน

Kyung Hee University, 
Seoul, Korea.

Kyung Hee University, 
Seoul, Korea.

Kyung Hee University, 
Seoul, Korea.

Kyung Hee University, 
Seoul, Korea.

การนาํเสนอผลงานวิจยัแหงชาติ
2555 (Thailand
Research Expo 2012)

ณ ศูนยประชุม

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศศรีลังกา

Kasetsart University 
Thailand

Kyung Hee University  
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Budapest Business 
School College of
Commerce Catering and 
Tourism, Hungary

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอ สถานที่นําเสนอ
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ชื่อโครงการ

46. การสรางมลูคาเพิม่ใหแกสนิคาของทีร่ะลกึทางการทองเทีย่ว

50. โครงการวิจัยการสรางองคความรูในการจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจ 
 ฐานรากของชมุชนและการอนรุกัษสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื :
 กรณศีกึษาบานนาโต ตาํบลแมสลองใน อาํเภอแมฟาหลวง
 จังหวัดเชียงราย

51. นําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Community -  Based  
 Tourism in the East Lanna Cluster 

52. การจดัการขดีความสามารถในการรองรบัการทองเทีย่ว
 โดยชุมชน กรณีศึกษาบานถํ้าปลา จังหวัดเชียงราย

47. โครงการวิจัยประยุกตและวิเคราะหบทเรียนจากการ 

 พัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาแหลง 

 เรียนรูทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ปาชุมชนบานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง  

 จังหวัดเชียงราย

48. การจัดการปาชุมชนบานดอนมูล ตําบลเมืองชุม  

 อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชยีงราย (ภาคโปสเตอร)

49. การศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ

 และความหลากหลายทางชีวภาพ

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

ผศ.ดร.สทุธพิร ธเนศสกลุวฒันา

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

ผศ.ดร.รณิดา  ปงเมือง

น.ส.เพ็ญศรี มาแกว

อ.ศรีวรรณ  ไชยสุข

การนาํเสนอผลงานวิจยัแหงชาติ
2555 (Thailand
Research Expo 2012)
ณ ศูนยประชุม
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค 
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)

Kyung Hee University, 
Seoul,Republic of Korea

ชุมชน / อบต.โปงงาม

การนาํเสนอผลงานวิจยัแหงชาติ
2555 (Thailand
Research Expo 2012)

ณ ศูนยประชุม

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค 

กรุงเทพมหานคร

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

ป 2555 เครือขายวิจัย

สถาบันอุดมศึกษา

ณ ศูนยประชุมนานาชาติ 

โรงแรมดิเอ็มเพลส

จังหวัดเชียงใหม  

การสัมมนาเผยแพรผลงานวิจยั

เรือ่ง “ วช.ผลกัดนังานวจิยั

ดานบรหิารจัดการ

สิง่แวดลอมและการพัฒนา

คณุคาความหลากหลายทาง

ชวีภาพ เพือ่ชีวติทีเ่ปนสขุและ

ความเปนอยูทีย่ัง่ยนื”

ณ โรงแรมเวียงอนิทร

จงัหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล ผูนาํเสนอ สถานที่นําเสนอ
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ชื่อโครงการ

53. การพัฒนาชุมชนตนแบบของการทองเที่ยวโดยชุมชน  

 ในจังหวัดเชียงราย

54. การสรางคุณคาเพิ่มใหแกสินคาของที่ระลึก

 ทางการทองเที่ยว

55. เปดตัวชุดโครงการ “ระบบการสรางอาชีพการ

 เลี้ยงไกประดูหางดําเชียงใหมอยางยั่งยืน”

56. งานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท:  

 สรางสรรคปญญา เพื่อพัฒนาประเทศ                  

57. บรรยายพิเศษ “วัฒนธรรมไก วัฒนธรรมอาหาร”

58. สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 19  

 เรื่อง ประชาคมอาเซียน ผลกระทบและการเตรียม 

 ความพรอมของคหกรรมศาสตร 

59. The Study of Managerial Potentiality on

 Cultural Tourism in Upper Northern Thailand:  

 Cases of Chiangrai, Chiangmai and Mae Hong Son

 Provinces.

60. Project Management Knowledge

 (Literature Survey)

61. The Factors Influencing Highlands Community

 Development Process in the Participation of

 Akha Ethnic Group in Chiangrai Province 

62. The Study of Cross-border Myanmar Migrant  

 Worker’s Labor Market: Policy Implications for

 Labor Management in Chiangrai City, Chiangrai  

 Province, Thailand

63. Impact of North-South Economic Corridor on  

 the Hmong Ethnic’s Way of Life in Chiangkhong

 District, Chiangrai Province, Thailand

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร
อ.สิริพร อภิวงศงาม
อ.คมกฤช จิระบุตร

ผศ.มาลี  หมวกกุล

ผศ.มาลี  หมวกกุล

ผศ.มาลี  หมวกกุล

ผศ.มาลี  หมวกกุล

Assoc.Prof.

Dr. Makha Khittasangka

Mr. Maung Aung

Mr. Gomin Wang-on

Ms. Natthida Jumpa

Mr. Phithak

Rattanasaengsawang

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด

จดัโดยสํานักงานวิจัย

แหงชาติ (วช.)

หองประชมุคณะเศรษฐศาสตร

ชัน้ 3 มหาวทิยาลัยแมโจ 

จงัหวดัเชยีงใหม

ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค

เมืองทองธานี จงัหวัดนนทบรุี

หอง Phonenix 3

ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค                

เมอืงทองธานี จงัหวัดนนทบรุี

โรงแรมมารวย การเดนท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Kyung Hee University

Republic of Korea

Kyung Hee University

Republic of Korea

Kyung Hee University

Republic of Korea

Kyung Hee University

Republic of Korea

Kyung Hee University

Republic of Korea

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอ สถานที่นําเสนอ
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ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ

ตารางแสดงรายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
และนานาชาติ ประจําป 2555 

ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล ผูทําวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร

1. Development  of  a  Teaching  Competency   
 Enhancement  Instructional   Model Based  on
 Cognitive  Apprenticeships  for  Student  Teachers.

2. 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.

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

4. The  Development  of  English  Speaking  skill   
 by  the  Activities  with  Problem  Based  on   
 Leaning:  PBL  Faculty  of  Education  Chiangrai  
 Rajabhat  University.

5. Learnning  Activity  Management  to  Develop   
 the  Thinking  Expression  Characteristic  of   
 the  Students  in  Instructional  Management   
 for  Thinking  Process  Development  Course.

6. การหาปริมาณเซฟาดรอกซิลดวยโครมาโทลราฟของ 
 เหลวแบบไมเซลล

Dr.Ketsaraphan  Khongjarean

Asst.Prof.
Sudtida  Chanmane

Asst.Prof.
Dr.Penpisuth  Chaisanit,
Dr.Niran  Khamsemmanan

Dr.Ketsaraphan  
Khongchroen

Asst.Prof.
Dr.Penpisuth  Chaisanit

อ.ดร.ปยพร  ศรีสม

“Toward  Enhancement  
of  Economic,  Social,  
Technological  and
Environmental  Development
for  Welfare  Implications  
in  the  Greater  Mekong  
Sub – region  and
Asia – Pacific”

“Toward  Enhancement  
of  Economic,  Social,  
Technological  and
Environmental  Development
for  Welfare  Implications  
in  the  Greater  Mekong  
Sub – region  and
Asia – Pacific”

“Toward  Enhancement  
of  Economic,  Social,  
Technological  and
Environmental  Development
for  Welfare  Implications  
in  the  Greater  Mekong  
Sub – region  and
Asia – Pacific”

International  Conference  
The  Inter-University
Cooperation  Program

International  Conference  
The  Inter-University
Cooperation  Program

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปที่ 4 ฉบับที่ 1
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ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล ผูทําวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพเผยแพร

7.  ผลของการฝกพฤตกิรรมกลาแสดงออกทีม่ตีอความเช่ือมัน่
 ในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 ทีเ่รยีนวชิา HR 2401จติวทิยาการบรหิารทรพัยากรมนษุย

8. การทองเทีย่วและการกระจายรายไดของจงัหวัดเชียงราย

9. กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการแหลงนํ้า
 แบบมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ลุมนํ้าแมหาง
 อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

10. การเปลี่ยนแปลงทางดานการคาการลงทุนใน
 จังหวัดเชียงราย รอบ 60 ป (พ.ศ.2489-2550) :
 กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานการคาการลงทุน
 ของธุรกิจยานถนนธนาลัย

11. ปญหาและแนวทางการพัฒนาของกลุมอาชีพในเขต
 เทศบาลตาํบลแมสรวย อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชียงราย

12. การคาชายแดนตอการกระจายรายไดและความยากจน

13. Innovation Management : Social capital to  
 development of sustainable community
 economy : case study of tourist destination

14. The communication of lanna identity by using  
 “Sor” falk song as the medium

15. A study of development strategies for OTOP
 in Chiangrai

16. การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจเฮือนพักในหลวงพระบาง   
 สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

อ.ดร.ประภาส  ณ พิกุล
รศ.สมเดช  มุงเมือง

อ.ปวีณา  ลี้ตระกูล

อ.ดร.เสริมศิริ  นิลดํา

ผศ.เฉลิมชัย  คําแสน

อ.ดร.ยงยุทธ  ชัยรัตนาวรรณ

อ.ปวีณา  ลี้ตระกูล

Dr.yongyoot chairatanawan
Assoc.Prof.
Somdet Mungmaung

Ms.Jiraporn  Khunsri

Assoc.Prof.
Nongnout  Kanthachai

อ.ดร.ประภาส  ณ พิกุล
รศ.สมเดช  มุงเมือง
อ.เบญจวรรณ เบญจกรณ

วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ“วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2012”

วารสารการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ“วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2012”

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปที่ 6  ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2554

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปที่ 6  ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2554

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปที่ 6  ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2554

วารสารเศรษฐศาสตร
ธรรมศาสตร ปที่ 29
ฉบับที่ 3 กันยายน 2554

Internationnal conference 
The inter-university
cooperation program
Cinnamon Grand hotel 
Colombo, Sri lanka

Internationnal conference 
The inter-university
cooperation program
Cinnamon Grand hotel 
Colombo, Sri lanka

Internationnal conference 
The inter-university
cooperation program
Cinnamon Grand hotel 
Colombo, Sri lanka

วารสารการประชุมวิชาการ
และนาํเสนอผลงานวจิยั ครัง้ที ่2
“วิชาการกาวหนา พัฒนา
ชุมชนยั่งยืน”
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17. การศึกษาขวัญกําลังใจของพนักงานธุรกิจบริการ
 เฮือนพักในเมืองหลวงพระบาง
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

18. สินคาของที่ระลึกในเมืองหลวงพระบาง
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

19. การใชแผนที่มโนทัศน (Concept Mapping)
 เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดการเรียน
 การสอนรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ (BA4201)

20. การศึกษาผลของสารสนเทศที่มีตอการจัดการสินคา
 คงคลังของโซอุปทานหลายระดับ:
 กรณีศึกษาอุตสาหกรรม เฟอรนิเจอรทองถิ่น 

21. ระดับการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงของระบบ
 การผลิตและการจัดการของวิสาหกิจชุมชน
 ในจังหวัดเชียงราย

22. การทองเทีย่วและการกระจายรายไดของจงัหวัดเชียงราย

23. ปจจยัทางสงัคมและวัฒนธรรมตอการเจรญิเตบิโต
 ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

อ.เบญจวรรณ  เบญจกรณ
รศ.สมเดช  มุงเมือง
อ.ดร.ประภาส  ณ พิกุล

อ.เบญจวรรณ  เบญจกรณ
รศ.สมเดช  มุงเมือง
อ.ดร.ประภาส  ณ พิกุล

อ.กษิดิศ  ใจผาวัง

อ.วัชระ  วัธนารวี

อ.ศศิธร  มนัสวรากุล

อ.ปวีณา  ลี้ตระกูล

อ.ดร.ยงยุทธ  ชัยรัตนาวรรณ

วารสารการประชุมวิชาการ
และนาํเสนอผลงานวจิยั ครัง้ที ่2
“วิชาการกาวหนา พัฒนา
ชุมชนยั่งยืน”

วารสารการประชุมวิชาการ
และนาํเสนอผลงานวจิยั ครัง้ที ่2
“วิชาการกาวหนา พัฒนา
ชุมชนย่ังยืน”

วารสารการประชุมวิชาการ
และนาํเสนอผลงานวจิยั ครัง้ที ่2
“วิชาการกาวหนา พัฒนา
ชุมชนยั่งยืน”

วารสารการประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ ดานการจัดการ
โลจิสติกส และโซอุปทาน
ครั้งที่ 11 ณ สวนนงนุช
พัทยา จังหวัดชลบุรี

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 
หนา 47-67

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 
หนา 91-115

วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานการบริหาร

จัดการ ครั้งที่ 4
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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24. การสังเคราะหและออกแบบวงจรเลียนแบบ
 ตัวเหนี่ยวนําอนุกรมกับตัวตานทานและประยุกตใชงาน

25. รูปแบบผังเมืองที่สอดคลองกับการอนุรักษวัฒนธรรม 
 เมืองเชียงแสน

26. Conservation of medicinal plants and Traditional 
 Medicine Culture in Thailand: Overview with  
 Reference in Northern Thailand

27. การพัฒนาการแพทยแผนไทยสูสากล: กรณีศึกษา
 การรักษาอาการลิ้นกระดางคางแข็ง

28. พัฒนารูปแบบอาคารอนุรักษพลังงานตนแบบ
 ผสมผสานวิถีภูมิปญญาทองถิ่น

29. การประยุกตและวิเคราะหบทเรียนจากการพัฒนา
 แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ กรณีศึกษา แหลงเรียนรูทาง 
 ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพปาชุมชน 
 บานหวยแมซาย ตาํบลแมยาว อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

30. ถั่วเหลืองหมักลานนา (ถั่วเนา) ทําอยางไรใหปลอดภัย

31. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการระเบียบทางสังคม 
 ของชุมชนเชียงแสนกับการจัดระเบียบทางสังคมที่ 
 ปรากฏในมังรายศาสตร

32. การละเมิดสิทธิ์สินคาประเภทโสตทัศนวัสดุในเขต 

 เศรษฐกิจชายแดน กรณีศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน
 อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

33. คําลักษณะนามในภาษาเมี่ยนของประเทศไทย

34. สถานภาพการใชภาษาในครอบครัวของชาวเมี่ยน
 ขามพรมแดน กรณีศึกษาครอบครัวตระกูลหลิว

35. Tourism and Local Development : The Case of  
 Chiang Sean, Chiangrai, Thailand

อ.วิภพ ใจแข็ง

ผศ.เกริก กิตติคุณ
ผศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร

ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

อ.อัญจรีย อินจันทร

อ.วิชิต นางแล

ผศ.ดร.รณิดา  ปงเมือง

ผศ.มาลี หมวกกุล

อ.สุรชัย  อุฬารวงศ
อ.สุรพี  โพธิสาธิราช

อ.สวาง  กันศรีเวียง

อ.ดร.ธัญลักษณ  แซเลี้ยว

อ.ดร.ธัญลักษณ  แซเลี้ยว

อ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน

การประชุมวิชาการ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการ 
“ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ”ครั้งที่ 6

สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร
คุนหมิง มณฑลหยุนหนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชุมชนทองถิ่นฐานรากการ
พัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ปที่ 4 ฉบับที่ 1
เดือนกันยายน-ตุลาคม 2554
ของ สกว.

วารสารคหเศรษฐศาสตร                           

ปที่ 54 ฉบับที่ 3

เดือนกันยายน-ธันวาคม 2554

วารสารสังคมศาสตรวิชาการ 
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 

2554 –มกราคม 2555

วารสารการวิจัยกาสะลองคํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
- มิถุนายน 2555

หนังสือรวบรวมบทความ
วิชาการดานภาษาเมี่ยน. 
สํานักพิมพประชาชน กวางสี 
ป 2012 ฉบับที่ 8

วารสารชนชาติ ป 2012
ฉบับที่ 4

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

37. Development of Deep Seaport (A Case Study  
 of Dawei Deep Seaport Development). 

38. Contemporary Art and Culture in Thai Political  
 Communication Process, 2008 – 2009 AD.
 (Acting Sub – LT) 

39. สญัลกัษณในหนาบนัวหิารและอโุบสถสมยัครบูาศรวีชิยั:
 การเมืองวัฒนธรรมในสังคมลานนา พ.ศ. 2463-2477

Asst.Prof.
Dr. Makha Khittasangka

Mr. Maung Aung

Mr. Chankhanit Arvorn

อ.ชาญคณิต อาวรณ

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

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

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

วารสารวิจิตรศิลปปที่ 3 
ฉบับที่ 1 (คณะวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
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การบริการวิชาการแกสังคม
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ชื่อหนวยงาน

จํานวนกิจกรรมที่ใหบริการ

การอบรม ประชุมสัมมา 
บรรยายทางวิชาการและ

วิชาชีพ

การวิเคราะห
ตรวจสอบ
และทดสอบ

รวม

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ภารกิจดานการใหบริการ

วิชาการแกสังคมจึงเปนภารกิจที่สําคัญอยางย่ิง โดยไดมีการนําองคความรูทางวิชาการดานตางๆ ออกเผยแพร       

สูชุมชน เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได รวมถึงเปนแหลงความรูใหกับประชาชน

ชุมชนภายนอกในการเขาถึงองคความรู สามารถนําไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมไดอยางยั่งยืน

การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

ตารางแสดงจํานวนกิจกรรมการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ประจําป 2555

1. คณะครุศาสตร

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. สํานักวิชาสังคมศาสตร

7. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

8. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. สํานักวิชากฎหมาย

10. สํานักวิชาการทองเที่ยว

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

12. สํานักวิชาบัญชี

13. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

14. สํานักบริการวิชาการแกสังคม

15. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน

16. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น

18. ศนูยสงเสรมิการเพิม่มลูคาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร

19. งานทูบีนัมเบอรวัน

20. สาํนกัประสานงานโครงการสงเสริมคณุภาพการศกึษา

 ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

21. ศูนยศึกษาและพัฒนาการทองเที่ยว

22. ศูนยทดสอบและฝกอบรมภาษาตางประเทศ

23. ศูนยสิ่งทอลานนา

24. ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

รวม

2

3

8

9

1

11

2

2

3

6

2

3

3

7

9

6

5

4

1

11

1

2

-

3

104

-

2

2

-

-

9

-

-

1

3

6

1

-

2

1

2

-

4

-

-

2

-

1

2

38

2

5

10

9

1

20

2

2

4

9

8

4

3

9

10

8

5

8

1

11

3

2

1

5

142
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ชื่อ – สกุล ช่ือเรื่อง ชื่อผูรับบริการ

การเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
ใหแกหนวยงานภายนอก

ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรที่เปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพ ประจําป 2555 

1. อ.ดร.ศรพล  แสงงาม

2. ผศ.ดร.ทศพล  อารีนิจ

3. รศ.ฑวัต  ชีวะเกตุ

4. อ.ดร.พิรภานุวัตณ  ชื่นวงค

ที่ปรึกษาศูนยอาเซียนโครงการ
พัฒนาสูประชาคมอาเซียน

อุปนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพ
การบรหิารการศกึษาแหงประเทศไทย 

การศึกษาการเลี้ยงหมูพันธุ
พื้นเมืองแบบเกษตรธรรมชาติดวย
อาหารหมักชีวภาพจากตนกลวย
และอาหารสดจากตนกลวย

การศึกษาการแตกหนอของ
กลวยนํ้าวาโดยการใชวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผสมสาร BA

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เรื่องการเคลือบขาวขาวดวย
สีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
เรื่องการวัดความเปนกรด – เบส 
เพื่อพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

การศึกษาการเล้ียงหมูพนัธุพืน้เมอืง
แบบเกษตรธรรมชาติดวยอาหาร
หมักชีวภาพจากตนกลวยและ
อาหารสดจากตนกลวย

การศึกษาการแตกหนอของ
กลวยนํา้วาโดยการใชวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชผสมสาร BA

โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม
จ.เชียงราย

สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาแหงประเทศไทย 

ด.ต.สมาน  สินสวาง

ด.ต.อาทิตย  แจงสวาง

นางณรัชยา  ใจหลา

นางธิดา  จินะศรี

ด.ต.สมาน  สินสวาง

ด.ต.อาทิตย  แจงสวาง
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5. อ.ประเสริฐ  ไวยะกา

6. รศ.ดร.ประนอม  แกวระคน

7. อ.ดร.วสันต  มะโนเรือง

8. อ.ดร.ปยพร  ศรีสม

การศึกษาการเลี้ยงหมูพันธุพื้นเมือง
แบบเกษตรธรรมชาติดวยอาหารหมัก
ชีวภาพจากตนกลวยและอาหารสดจาก
ตนกลวย

เปรียบเทียบคุณภาพสิ่งแวดลอมทาง
อากาศบริเวณโรงเรียนบานหวยไร
สามัคคี หมูบานหวยไรสามัคคี หมูบาน
หวยนํ้าขุน และหมูบานหวยไร โดยใช
ชนดิและปรมิาณของไลเคนเปนดชันชีีว้ดั

ศึกษาพฤติกรรมการขยายพันธุ
ของหนอนเยื่อไผ

เปรียบเทียบคุณภาพสิ่งแวดลอมทาง
อากาศบริเวณโรงเรียนบานหวยไร
สามัคคี หมูบานหวยไรสามัคคี หมูบาน
หวยนํ้าขุน และหมูบานหวยไร โดยใช
ชนดิและปรมิาณของไลเคนเปนดชันชีีว้ดั

ศึกษาพฤติกรรมการขยายพันธุ
ของหนอนเยื่อไผ

เปรียบเทียบคุณภาพสิ่งแวดลอมทาง
อากาศบริเวณโรงเรียนบานหวยไร
สามัคคี หมูบานหวยไรสามัคคี หมูบาน
หวยนํ้าขุน และหมูบานหวยไร โดยใช
ชนดิและปรมิาณของไลเคนเปนดชันชีีว้ดั

ศึกษาพฤติกรรมการขยายพันธุ
ของหนอนเยื่อไผ

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่อง
การเคลือบขาวขาวดวยสีธรรมชาติ 
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะเรื่องการ
วัดความเปนกรด – เบส เพื่อพัฒนา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ด.ต.สมาน  สินสวาง

น.ส.ทศพร  แชมรัมย

ส.ต.อ.สมนึก  เวียงลอ

น.ส.ทศพร  แชมรัมย

ส.ต.อ.สมนึก  เวียงลอ

น.ส.ทศพร  แชมรัมย

ส.ต.อ.สมนึก  เวียงลอ

นางณรัชยา  ใจหลา

นางธิดา  จินะศรี
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9. ผศ.สุรินท  ทองคํา

10. อ.ดร.จินดา  ศิริตา

11. รศ.ยุพิน  จันทรเรือง

12. ผศ.วาสนา  แสงสิทธิ์

13. ผศ.ดร.ศรชัย  มุงไธสง

14. ผศ.ดร.ไพโรจน  ดวงนคร

การศึกษาการแตกหนอของกลวยนํ้าวา

โดยการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผสมสาร BA

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่อง

การเคลือบขาวขาวดวยสีธรรมชาติ 

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะเรื่องการ

วัดความเปนกรด – เบส เพื่อพัฒนา

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ประธานกรรมการตรวจผลงานวิชาการ

เพื่อเลื่อนวิทยฐานะอาจารย (ภาษาไทย) 

กรรมการตรวจผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน

วิทยฐานะอาจารย (ภาษาไทย) 

ประธานกรรมการตรวจผลงานวิชาการ

เพือ่เลือ่นวทิยฐานะอาจารย (ภาษาองักฤษ) 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมิน

ผลงานวิชาการ

ด.ต.อาทิตย  แจงสวาง

นางณรัชยา  ใจหลา

นางธิดา  จินะศรี

สํานักงานเขตพี้นที่การศึกษา

เชียงราย

สํานักงานเขตพี้นที่การศึกษา

เชียงราย

สํานักงานเขตพี้นที่การศึกษา

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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15. อ.ดร.ธรีะศกัดิ ์ อรญัพทิกัษ

16. อ.อัญชณา  อุประกูล

17. ผศ.ดร.ยิง่ยง เทาประเสรฐิ

18. อ.ณิศรา  ชัยวงค

19. อ.จินตนา  นันตะ

20. ผศ.ธิดาลักษณ  อยูเย็น

21. อ.ประสิทธิ์  สารภี

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด 4 ป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจําป พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงราย

ที่ปรึกษาโครงการ การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องอบแหงลมรอนตํ่าสําหรับ
อบลําไยเนื้อทอง

รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติดานภูมิปญญาทองถิ่น
และสุขภาพวิถีไท

ผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

คณะกรรมการกําหนดทิศทางการวิจัย
ดานการแพทยแผนไทย ของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
รูปแบบโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย

ตนแบบ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการ
การแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล

คณะกรรมการโครงการพัฒนา
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยตนแบบ
ภาคเหนือตอนบน

คณะกรรมการจัดทําแบบบันทึกขอมูล
ผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย

คณะอนุกรรมการสอบวิชาชีพสาขาการ
แพทยแผนไทย มาตรา 33(2)(ข)

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษโครงงานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการคัดเลือก
และปรับปรุงขอสอบปลายภาค ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รายวิชาการสื่อสาร
และเครือขายคอมพิวเตอร

ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาและ
ปรับปรุงโปรแกรมงานทะเบียนและ
ประมวลผล

กรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

จังหวัดเชียงราย

หางหุนสวนจํากัด เอ็น เค
แมคคานิคอล จังหวัดลําพูน

กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
กระทรวงสาธารณสุข

กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวง
สาธารณสุข

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงราย

สํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

สํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
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22. อ.ตองรัก  จิตรบรรเทา

23. อ.เพ็ชรสวัสดิ์   กันคํา

24. อ.ดร.วรรณะ  รัตนพงษ

25. ผศ.สุรพล   เวียงนนท

26. ผศ.ปรีดา  จันทรแจมศรี

27. ผศ.ดร.รณิดา  ปงเมือง

28. รศ.พัชรา  กอยชูสกุล

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและ
ประเด็นจังหวัดเชียงราย

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สวน
จังหวัดเชียงราย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการที่ปรึกษาโครงการศึกษาและ
พัฒนาแหลงเรียนรูปาชุมชน
บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กรรมการสอบปากเปลาการศึกษาอิสระ 
เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอ
การบริหารงบประมาณภายใต
แผนพัฒนาตําบล องคการบริหาร
สวนตาํบลปาสัก อาํเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา”

ผูเชี่ยวชาญตรวจประเมินโครงการวิจัย
เรื่อง กระบวนการสงเสริมศักยภาพของ
ครอบครัวเพื่อการปองกันและเฝาระวัง
การแพรระบาดของยาเสพติดในเขต
หมูบานชายแดน จังหวัดเชียงราย

กรรมการสอบปากเปลาศึกษาอิสระ 
เรื่อง “ความคาดหวังของประชาชน
อ.ภูซาง จ.พะเยา ที่มีบทบาทของนายก
องคการบริหารสวนตําบล”

ประชาชนทั่วไป

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย

สมาคมภูมิศาสตร

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย

สหกรณเครดิตยเูนี่ยนรวมใจชาว
เชียงราย

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ
เชียงราย  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วทิยาเขตพะเยา หองเรยีนเชยีงราย

เทศบาลตําบลแมยาว ต.แมยาว 
อ.เมือง จ.เชียงราย

นายเชาวน  หายทุก นักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายวัชรพงษ บุญนะ นักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
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29. ผศ.ดร.พทัธมน  บณุยราศรยั

30. ผศ.ดร.วัฒนา  ยืนยง

31. รศ.ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ

32. ผศ.ดร.ปานฉัตร  อาการกัษ

กรรมการสอบปากเปลาศึกษาอิสระ 
เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นกรณีศึกษา 
องคการบรหิารสวนตาํบลเวยีง อาํเภอเทงิ
จังหวัดเชียงราย”

ที่ปรึกษาตรวจสอบบทความวารสาร
การวิจัย กาสะลองคํา

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายในระดบัวทิยาลยั ป พ.ศ.2555

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ที่ปรึกษาคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดยอมและขนาดกลาง

กรรมการประเมินผลวิจัย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร

กรรมการสภาวชิาชีพการบญัชี
ดานหลักสตูรการศกึษา

การพิจารณาผลงานทางวิชาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑิต

นายธันวา มีความรัก นักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จ.พะเยา

วิทยาลัยแพทยพื้นบานและ
การแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม
และขนาดกลาง

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สภาวิชาชีพการบัญชี

น.ส.สาคร ชลสาคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผูรับบริการ

33. อ.เพญ็พชิชา  ศริวิวิฒันากุล

34. อ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน

35. อ.ฤดีกร เดชาชัย

36. อ.ปทุมพร แกวคํา

37. อ.ศรีวรรณ ไชยสุข

ที่ปรึกษาดานการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษาดานการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษาดานการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ

เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล

เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
เก็บขอมูลการศึกษาอิสระ

คณะกรรมการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากเครือขาย

เชิงประเด็น (เครือขายC) ในป 2551-2554

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาโครงการถายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปงบประมาณ 2555

โรงแรมปยะพรเพลส อาํเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย

องคการบรหิารสวนจงัหวดัเชยีงราย
ในสวนของรานคาโอทอป
สนามบินนานาชาติแมฟาหลวง

โครงการบานจัดสรรสินธานี
เชียงราย

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จังหวัดสมทุรสาคร คณะบรหิารธรุกจิ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทั่วไป มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักวิจัย

นักวิจัย

นักวิจัย
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ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผูรับบริการ

38. ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาจังหวัด

เชียงราย ตามนโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555 -2559)

คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติการปองกัน แกไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะ
กอสรางโครงการกอสรางทาเทียบเรือ
เชียงแสน แหงที่ 2 จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการวิชาการภายใตคณะ
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.2554 เรื่องคณะทํางานวิชาการ
เฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนารางขอเสนอ
เชิงนโยบาย

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นจังหวัดเชียงราย

ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
ลานนา ประเด็นลุมนํ้า 

คณะกรรมการ วช.ภูมิภาค: ภาคเหนือ
ภายใตการดําเนินโครงการจัดประชุม
และประสานงานเพื่อการเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนการวิจัยกับภาคีเครือขาย
ระดับภูมิภาค 

กรรมการประเมินขอเสนองานวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาบริหารศาสตร

ที่ปรึกษาสมาคมทองเที่ยวเชียงราย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ทางวิชาการ 

นักวิจัย

กรมเจาทา

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ

สมัชชาลุมนํ้า จังหวัดเชียงราย

สมัชชาลุมน้ํา จังหวัดเชียงราย

วช.ภูมิภาค: ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร 
สาขาวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย

มหาวิทยาลัยแมโจ

สมาคมทองเที่ยวเชียงราย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
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ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง ชื่อผูรับบริการ

39. น.ส.กนกวรรณ  ปลาศิลา
40. น.ส.วาสนา  เสภา

41. น.ส.จิราพร  มะโนวัง

42. ผศ.มาลี  หมวกกุล

43. ผศ.ศรสีมร  คณุากรบดนิทร
44. นส.จิราพร  มะโนวัง
45. นส.กนกวรรณ  ปลาศิลา
46. น.ส.วาสนา  เสภา
47. น.ส.จิราพร  แสบงบาล
48. น.ส.ภัชรินทร  สีใส
49. น.ส.วรางคณา  กาทองทุง

50. น.ส.กนกวรรณ ปลาศิลา

กรรมการผูทรงคุณวฒุพิจิารณาโครงการวจิยั
และรายงานการวิจัย

ที่ปรึกษาสมาคมคนดอยเพื่อการพัฒนา

ทีป่รึกษาเครอืขายการทองเทีย่วโดยชมุชน

ทีป่รกึษาเครอืขายเพือ่นพพิธิภณัฑเชยีงราย

ทีป่รกึษาเครอืขายพพิธิภณัฑทองถิน่ลานนา

ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมิน
ผลงานอาจารยระดับ 3

กรรมการตดัสินการประกวด อาหารพ้ืนบาน
และลาบ

กรรมการตัดสินการประกวดสมตําลีลา

กรรมการตัดสินการประกวดงาน
ประดิษฐดอกไมและใบตอง งาน 
“เทศกาลเชยีงรายดอกไมงาม ครัง้ที ่8”

กรรมการตดัสนิการประกวดอาหารชนเผา 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

กรรมการตัดสินการประกวดงานกีฬา
ผูสงูอายเุทศบาลตาํบลบานดู อาํเภอเมอืง
จังหวัดเชียงราย

กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ

จากวสัดเุหลือใชป 2555 จงัหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สมาคมคนดอยเพือ่การพัฒนา

เครอืขายการทองเทีย่วโดยชมุชน
จงัหวัดเชียงราย

สมาชกิเพือ่นพพิธิภณัฑในจงัหวดั
เชยีงราย 40 แหง

สมาชิกเครือขายพิพิธภัณฑ
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สพป.เชียงราย เขต 1-4
สพป.พะเยา เขต 1-2
สพป. เขต 36 เชียงราย-พะเยา

ทมีผูเขารวมแขงขนัจากเทศบาล
นครเชยีงราย

ทีมผูเขารวมแขงขันจากเทศบาล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทีมผูเขารวมแขงขันจาก
จังหวัดเชียงราย

ทีมผูเขารวมแขงขันจาก
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

ทีมผูเขารวมแขงขันจากผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

ทีมผูเขาแขงขันการประกวด

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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ตารางแสดงจํานวนโครงการบริการวิชาการที่สําคัญ ประจําป 2555

โครงการบริการวิชาการที่สําคัญ ประจําป 2555 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปที่จัด สถานที่จัด ผูรับบริการ

1. โครงการธรรมยาตรา 750 ป เมืองเชียงราย

2. งานรวมพลเครือขายงานบริการวิชาการแกสังคม

3. หนึ่งใจ ติวใหนอง

4. อบรมการจัดทําระบบฐานขอมูล Point Mapper

5. อบรมการจัดทําระบบฐานขอมูล Point Mapper

6. อบรมการจัดทําระบบฐานขอมูล Point Mapper

7. อบรมโครงการธนาคารความดี

8. เวทีผนึกพลังภาคีความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตย  

 ชุมชนสูการปฏิรูป จังหวัดเชียงราย

9. เวทีรับฟงความคิดเห็น และเครือขายเพื่อน

 ไทยพีบีเอส ภูมิภาคอาเซียน

10. อบรมการจัดทําระบบฐานขอมูล Point Mapper โครงการการ 

 วางแผนการกํากับติดตาม และการประเมินผลการทํางานดาน 

 เด็กและเยาวชนโดยเนนสิทธิและประโยชนตอเด็กเปนพื้นฐาน

11. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “วนัหยดุนี ้จะทาํอะไรใหบานเกดิ”

24-26

พฤศจิกายน 2554

15 สิงหาคม 2555

23-24 สิงหาคม 2555

13 กันยายน 2554

26 กันยายน 2554

30 กันยายน 2554

6 ตุลาคม 2554

21 ตุลาคม 2554

29-30 ตุลาคม 2554

14 พฤศจิกายน 2554

24 ธันวาคม 2554

จังหวัดเชียงราย

หอประชุมกาสะลองคํา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

หอประชุมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

จังหวัดลําปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

ประชาชนใน

จังหวัดเชียงราย

เครือขายงานบริการ

วิชาการแกสังคม

นักเรียนชั้น ม.6

ในเขตพืน้ที ่จงัหวดัเชยีงราย

และ จังหวัดพะเยา

คร ูกศน. ใน

จังหวัดเชยีงราย

นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

อบต. 10 แหง ใน 

จังหวัดเชียงราย

กลุมธนาคารความดี

สภาพัฒนาการเมือง 

จังหวัดเชียงราย

เครือขายเพื่อนไทย

พีบีเอส

อบต. 10 แหง ใน 

จังหวัดเชียงราย

นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปที่จัด สถานที่จัด ผูรับบริการ

12. โครงการ “ชมรมดาวบนดิน กินขาวแลง ดอยปูไข”

13. อบรมขยายผลครูพันธใหมใสใจ ICT

14. การบรรยายธรรม “มงกุฎทองของประเทศ และทอดผาปา  

 สามัคคี 750 ป เมืองเชียงราย”

15. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนําวิทยากร  

 หลักสูตร ICT

16. การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู ความเขาใจขับขี่ปลอดภัยใหกับ 

 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17. คายเยาวชนรุนใหม รูเทาทันสื่อ ICT

18. โครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารเครอืขายการเรียนรูโรงเรยีนสเีขยีว

19. โครงการพันธุไมหอม

20. การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายลดอุบัติเหตุบนทองถนน  

 จังหวัดเชียงราย

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 เชียงรายสูความรมเย็นเปนสุข

25 ธันวาคม 2554

10-11 มกราคม 2555

25 มกราคม 2555

18 กุมภาพันธ 2555

10 มีนาคม 2555

14-15 มีนาคม 2555

19 มีนาคม 2555

28 มีนาคม 2555

4 เมษายน 2555

15 พฤษภาคม 2555

ดอยปูไข ตาํบลแมขาวตม 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

โรงแรมนํ้าทอง 

ตาํบลบานดู อาํเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงราย

หอประชุมนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

โรงแรมนํ้าทอง

รสีอรท จงัหวดัเชยีงราย

หองประชุมเอื้องมัจฉา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

โรงเรียนบานดู 

ตาํบลบานดู อาํเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงราย

หองประชุมเอื้องมัจฉา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

โรงแรมทีคการเดน

รีสอรท อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

หอประชุมกาสะลองคํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

อบต.แมขาวตม

เครือขายคนรักษรถ

ครู/อาจารยโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยม

ในจงัหวดัเชยีงราย

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป

แกนนําเยาวชน

ในจังหวัดเชียงราย

นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

นักเรียนโรงเรียนบานดู 

ตาํบลบานดู อาํเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงราย

เครือขายโรงเรียน

ในจังหวัดเชียงราย

นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

เครือขายลดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

จังหวัดเชียงราย

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปที่จัด สถานที่จัด ผูรับบริการ

22. การประชุมชี้แจง และฝกอบรมโครงการการพัฒนาระบบงาน 

 สืบสวนอุบัติเหตุเพื่อแกไข และปองกันอุบัติเหตุทางถนนอยาง 

 บูรณาการ ระยะที่ 2

23. คายเยาวชนรุนใหม รูเทาทันสื่อ ICT

24. คายเยาวชนรุนใหม รูเทาทันสื่อ ICT

25. คายเยาวชนรุนใหม รูเทาทันสื่อ ICT

26. คายเยาวชนรุนใหม รูเทาทันสื่อ ICT 

27. จัดนิทรรศการอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

28. ถอดบทเรียนหลักสูตร ICT

29. อบรมศูนยการเมืองภาคพลเมือง

30. คายเยาวชน “โครงการเยาวชนไทยรูรักสามัคคี”

31. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสรางสํานึกพลเมือง

32. การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

33. โครงการสํานึกรักประชาธิปไตย

18 พฤษภาคม 2555

19-20 พฤษภาคม 

2555

24-25 พฤษภาคม 

2555

2-3 มิถุนายน 2555

4-5 มิถุนายน 2555

12-14 มิถุนายน 2555

28 มิถุนายน 2555

5 กรกฎาคม 2555

20-23 กรกฎาคม 

2555

25-26 กรกฎาคม 

2555

28 กรกฎาคม 2555

5 สิงหาคม 2555

หอประชุมกาสะลองคํา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

โรงเรียนบานหวยไคร 

อําเภอแมสาย

จังหวัดเชียงราย

โรงเรยีนบานดอยแสนใจ

อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนบานสักนอย 

โรงเรยีนแมลากเนนิทอง

โรงแรมดุสิต

ไอสแลนด รีสอรท 

เชียงราย

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

ศูนยการเมืองภาค

พลเมือง 18 อําเภอ

หอประชุม กาสะลองคํา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

ศนูยเรยีนรู บานสันกอง  

อําเภอแมจัน

จังหวัดเชียงราย

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

งานปองกันอุบัติเหตุ

นักเรียนโรงเรียนบาน

หวยไคร อําเภอแมสาย   

จังหวัดเชียงราย

นักเรียนโรงเรียนบาน

ดอยแสนใจ อาํเภอแมฟาหลวง

จังหวัดเชียงราย

นักเรียนโรงเรียน

บานสักนอย

นักเรียนโรงเรียน

แมลากเนินทอง

ผูสนใจทั่วไป

โรงเรียนกลุมเปาหมาย

ศูนยการเมือง

ภาคพลเมือง

เยาวชน จังหวัดเชียงราย

ศูนยการเมือง

ภาคพลเมือง

ประชาชนบานสันกอง 

อําเภอแมจัน

จังหวัดเชียงราย

ศนูยการเมอืงภาคพลเมือง



103CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปที่จัด สถานที่จัด ผูรับบริการ

34. การอบรมจัดทําหลักสูตร ICT

35. อบรมฐานขอมูล GIS

36. โครงการ “หลอสวยดวยหมวกกันนอค”

37. อบรมฐานขอมูล GIS

38. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การทํางาน ชาวเชียงรายรวมใจ 

 ลดอุบัติเหตุ

39. กวางนักสูลานนา

40. โครงการคืนกวางสูธรรมชาติ

9 สิงหาคม 2555

14 สิงหาคม 2555

15 สิงหาคม 2555

17 สิงหาคม 2555

22 สิงหาคม 2555

12-14 ตุลาคม 2555

21 ตุลาคม 2555

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

หอประชุม กาสะลองคํา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

หองประชุมเอื้องมัจฉา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

ศูนยการคาเซ็นทรัล

พลาซา เชียงราย

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

ผูที่เกี่ยวของ

ครูโรงเรียนในพื้นที่ 

จังหวัดเชียงราย

-เครือขาย

 ผูขับขี่ ปลอดภัย 

-นักศึกษามหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเชียงราย

ครูโรงเรียนในพื้นที่ 

จังหวัดเชียงราย

-เครือขาย

 ผูขับขี่ ปลอดภัย

-นักศึกษามหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเชียงราย

ชมรมคนรักษกวาง 

จังหวัดเชียงราย

นักศึกษา ชมรมคนรักษ

กวาง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ANNUAL REPORT 2012

CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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 การทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย ไดดําเนินงานสงเสริมและ

เนนใหนักศึกษามีจิตสํานึก เห็นคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น สิ่งแวดลอม และศิลปกรรมในชุมชน รวมถึงไดมีการ

สงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นโดยการใชเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมสมัย การสรางความรวมมือในการอนุรักษ

สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงกับหนวยงานและองคกร                   

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การเปนแหลงศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น

การยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตารางแสดงจํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2555

ชื่อหนวยงาน

1. คณะครุศาสตร

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

7. สํานักวิชาสังคมศาสตร

8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

9. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

12. สํานักวิชากฎหมาย

13. สํานักวิชาบัญชี

14. สํานักวิชาการทองเที่ยว

15. สํานักงานอธิการบดี

16. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม

16

5

11

19

9

2

16

4

11

3

6

4

8

13

6

12

145

จํานวนกิจกรรม
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กิจรรมเดนดานศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรม

1. โครงการถวายเครื่องสักการะไหวสาแมฟาหลวง

2. โครงการบรูณะวิหารไทลือ้วดัยางฟา อาํเภอเมอืงฮาย
 จังหวัดสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

3. การจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจําป 2554

4. โครงการสืบสานประเพณียี่เปง

5. โครงการนทิรรศการศลิปกรรมรอยศลิปนลุมนํา้โขง  
 750 ป เมืองเชียงราย

6. โครงการรวบรวมขอมูลศิลปะการแสดง
 กลองลุมนํ้าโขง

7. โครงการนิทรรศการ 750 ป เมืองเชียงราย
 ในการทําบุญทอดผาปาสามคัค ี750 ป
 เมอืงเชยีงราย และบรรยายธรรมการกศุล
 โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

นักศึกษา ผูบริหาร คณาจารย 
และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย

บุคลากรของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษา ผูบริหาร คณาจารย 
และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และประชาชนทั่วไป 

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และประชาชนทั่วไป 

บุคลากรของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษา คณาจารย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และประชาชนทั่วไป 

21 ตุลาคม 2554
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
เชียงราย

ตลุาคม 2554 – กนัยายน 2555
อําเภอเมอืงฮาย จังหวัด
สิบสอบปนนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

พฤศจิกายน 2554
ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

11 พฤศจิกายน 2554
ณ สวนตุงและโคม
จังหวัดเชียงราย

15 ธนัวาคม 2554 – 15 
มนีาคม 2555
ณ หอนิทรรศการ สํานักศิลปะ
และวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงราย

21 – 30 มกราคม 2555
ณ จังหวัดเชียงราย
และเขตปกครองตนเองชนชาติ
ไตสิบสองปนนา มณฑลยนูนาน
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

25 มกราคม 2555
ณ หอประชมุนานาชาติ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

ผูเขารวมกิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่

ตารางแสดงจํานวนกิจกรรมเดนดานศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2555
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ชื่อกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่

8. โครงการเผยแพรประวัติศาสตรเมืองเชียงราย   
 : สมุดภาพจิตรกรรมประวัติพญามังราย

9. การแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย ในพิธีถวาย  
 ดอกไมจันทรและพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
 สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 
 สิริโสภาพัณวดี

10. พธิสีรงนํา้พระ และพธิรีดนํา้ดาํหวังานปใหมเมอืง
 ราชภัฏเชียงราย ประจําป 2555

11. โครงการฐานขอมูลศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น   
 จังหวัดเชียงราย

12. โครงการประชมุสัญจรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
 ลุมแมนํ้าโขง

13. ตอนรับคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัย
 ผูเออรนอรมอล

14. โครงการถวายเครื่องสักการะงาน
 ทานหาแมฟาหลวง

15. โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
     แกนักศึกษาตางชาติ

16. โครงการศิลปนแหงชาติสัญจรคาย
 “วัฒนธรรมเยาวชน :
 รักษแผนดินสานงานศิลปถิ่นลานนา”

17. โครงการสัมมนาประวัติศาสตรโบราณคดี :
 750 เมืองเชียงราย

18. โครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา :   
 ประวัติศาสตรและโบราณคดี

19. การจดันทิรรศการสญัจรในงานสมัมนาและการ  
 ประชมุประจาํปเครือขายหนวยอนุรักษ
 สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น  
 ประจําป 2555

นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

นักศึกษาชมรมพื้นลานนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย

นักศึกษา ผูบริหาร คณาจารย 
และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย

บุคลากรของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตัวแทนศิลปนไทย

คณะผูบรหิารจากมหาวิทยาลยั
ผูเออรนอรมอลและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษา ผูบริหาร คณาจารย 
และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย

นักศึกษาจีน โปรแกรมภาษา
และวัฒนธรรมไทย
คณะมนุษยศาสตร 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
และนกัเรยีนโรงเรยีนตางๆ ใน
จงัหวดัเชยีงราย 

พระภิกษุ อาจารย ครู 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดเชียงราย

นกัศกึษาวชิาเอกสังคมศาสตร 
คณะครศุาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

หวัหนาหนวยอนรุกัษ
สิง่แวดลอมธรรมชาตฯิ
ทั่วประเทศ

มกราคม – เมษายน 2555
ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย

9 เมษายน 2555
ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย

10 เมษายน 2555
ณ ลานศรัทธาธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมษายน – พฤษภาคม 2555
ณ อําเภอเวียงแกน 
จังหวัดเชียงราย

27 มถินุายน – 5 กรกฎาคม 2555

ณ มณฑลยูนนาน ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

28 มิถุนายน 2555 
ณ จังหวัดเชียงราย

18 กรกฎาคม 2555
ณ ลานพระราชานุเสาวรีย 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
เชียงรายและไรแมฟาหลวง

22 – 23 กรกฎาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

26 – 27 กรกฎาคม 2555
ณ พิพิธภัณฑบานดํา
ตําบลนางแล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

28 - 29 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมริมกกรสีอรท
จงัหวัดเชียงราย

28 - 29 สิงหาคม 2555 
ณ โรงแรมริมกกรสีอรท
จงัหวัดเชียงราย

31 สงิหาคม – 1 กนัยายน 2555
ณ โรงแรมไพลิน
จังหวัดสุโขทัย
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การสงเสริมบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาชีพครู

ANNUAL REPORT 2012

CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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การจัดอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อสงเสริมวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. กิจกรรมวันครุศาสตร  

2. กิจกรรมอบรมทางวิชาการเรื่อง Word Class Standard
 : เสนทางสูอาเซียน

วนัที ่13 - 14 กมุภาพนัธ 2555 

สถานทีจ่ดั : คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

ผูรบับรกิาร : ผูบรหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ศษิยเกาโรงเรียนเครอืขายรวมพฒันาวชิาชพีครู

ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ จาํนวน 200 คน

วนัที ่14 กมุภาพันธ 2555

สถานทีจ่ดั : คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

ผูรบับรกิาร : ผูบรหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ศษิยเกาโรงเรียนเครอืขายรวมพฒันาวชิาชพีครู

ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ จาํนวน 100 คน
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การสงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ

ANNUAL REPORT 2012
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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การสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ความเปนมาของโครงการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดจัดต้ังสํานักประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนขึน้เมือ่วนัที ่ 19 กนัยายน 2549 เพือ่ทําหนาทีใ่นการสงเสริมคณุภาพการศกึษาใน

โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน และสรางความสมัพนัธ ความเขมแข็งใหกบัเยาวชน ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอม

โดยไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้

ผลการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประจําป 2555

กิจกรรม

1. โครงการแขงขันทักษะกีฬาและนันทนาการใน  
 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32

2. โครงการแขงขันทักษะวิชาการในโรงเรียน
 ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32

3. โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพใหกับครูโรงเรียน  
 ตํารวจตระเวนชายแดน เร่ืองการฝกอบรมวิชา
 ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูชั้นสูง   
 A.C.T. รุนที่ 10/2554

4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5. โครงการเตรียมการรับเสด็จ และรับเสด็จ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6. โครงการศึกษาดูงานนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7. โครงการอบรมครูในโรงเรียน ตาํรวจตระเวนชายแดน
 ประจําป 2555

8. โครงการสงเสริมรักการอานสําหรับนักเรียนใน  
 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน สงักดักองกํากบัการ
 ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32

9. โครงการนิเทศติดตามผลใน
 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการ 
 ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32

ครู นักเรียน เยาวชน ชุมชน ใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
จํานวน 10 โรงเรียน

ครู นักเรียน เยาวชน ชุมชน ใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
จํานวน 10 โรงเรียน

ครูในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32

นักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เทคนิคดุสิต และโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา
เชียงราย พะเยา

นักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ

ครใูนโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา 
จํานวน 10 โรงเรียน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ
พะเยา จํานวน 10 โรงเรียน

24-26 พฤศจิกายน 2554

21-23 พฤศจิกายน 2554

8-14 ธันวาคม 2554

24-25 ธันวาคม 2554

30 มกราคม – 8 กมุภาพนัธ 2555

17-19 กุมภาพันธ 2555

1 – 5 พฤษภาคม 2555

16 – 17 กรกฎาคม 2555

16 – 27 กรกฎาคม 2555

ผูเขารวมกิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่
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การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเปนมาของโครงการ

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2555

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดรับพระราชานุญาตใหสนองพระราชดําริฯ

ตามโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชื อนัเนือ่งมาจากแนวพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ตามหนงัสอืท่ี รล.0010/9206  ลงวนัที ่8 พฤศจกิายน 2554  และไดรบัพระราชานญุาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุาร ีแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิงานโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากแนวพระราชดาํรฯิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามคําสั่งที่ อพ.สธ.54/2555

 ปงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนไปตามแผนแมบทที่ทาง

มหาวิทยาลัยไดวางไว ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทของโครงการฯ ระยะที่ 5 ปที่หา  (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 

2559) และไดรับพระราชานุญาตไหดําเนินการตามกรอบกิจกรรมตามแผนแมบท 

 การดาํเนินงานตามโครงการอนุรกัษพนัธกุรรมพืช อนัเนือ่งมาจากแนวพระราชดาํร ิ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกมุาร ี ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย มกีระบวนการทาํงานแบบบรูณาการทัง้ระหวางหนวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีหนวยงานภายในรวมดําเนินงาน จํานวน 9 หนวยงาน และหนวยงานภายนอก

จํานวน 4 หนวยงาน

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

1. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
2. คณะมนุษยศาสตร
3. คณะครุศาสตร
4. สํานักวิชาสังคมศาสตร
5. ศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
6. สํานักบริการวิชาการแกสังคม
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

9. กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี

1. โรงเรียนบานเมืองชุม จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนบานดอนมูล จังหวัดเชียงราย
3. องคการบริหารสวนตําบลเมืองชุม จังหวัดเชียงราย
4. หมูบานดอนมูล ตําบลเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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 ปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับงบประมาณแผนดิน 3,169,500 บาท และ

งบรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 160,000 บาท เพื่อดําเนินงานตามแผนแมบทโครงการอนุรักษ

พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากแนวพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีของมหาวทิยาลยัฯ

ลําดับที่ โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ

1

2

3

1

2

1

1

1

2

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชในพื้นที่ศึกษา

ปาธรรมชาติ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 

จัดทําระบบขอมูล GIS  (ทําแผนที่ปาและตนไมเดน) 

สวนสาธารณสุขรักษสมุนไพร

ปลูกรวบรวมพันธุไมเดนไมหายาก พืชอาหาร และพืช

สมุนไพร

สวนไมดอกหอม

ระบบฐานขอมูลพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

การศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น 

และการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่น

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพ

ในทองถิ่น

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

- สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

- กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี

- สํานักบริการวิชาการแกสังคม

- สวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

- สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

- ศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนา 
 ผลิตภัณฑอาหาร
- สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑทองถิน่
 สํานักวิชาสังคมศาสตร

20,000

2,000

2,000

50,000

30,000

40,000

400,000

300,000

180,000

กรอบการเรียนรูทรัพยากร

กรอบการใชประโยชน

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
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ลําดับที่ โครงการ/งานวิจัย/กิจกรรม/เร่ือง หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

(ดาํเนนิงานองคประกอบของสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน)

จดัการเรยีนการสอนรายวชิาสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

กจิกรรมการฝกอบรมใหกบันกัศกึษาหลกัสตูร

ครศุาสตรบณัฑติ กอนฝกประสบการณ

การสรางบทเรยีนทองถิน่ (ภาษาองักฤษเพือ่บรูณาการ

สูการเรยีนการสอนดานพนัธุไมดอก ตนไม สิง่แวดลอม 

การอนรุกัษพนัธกุรรมพืช และการประยกุตใชในชีวติ

ประจาํวนั)

การศกึษาพนัธุไมและการใชประโยชนในมหาเวสสันดร

ชาดก 13 กณัฑในวถิชีวีติของชาวลานนา

การประเมนิโครงการ กรณศีกึษาการฝกประสบการณ  

วชิาชพีคร ูโดยใชงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนเปนฐาน

ศกึษาและพฒันาตนรางแดง (Ventilago denticulata

Willd.) ใหเปนผลติภณัฑชารางแดงทีไ่ดมาตรฐาน

การสกดัและหาปรมิาณสาร pectin ในผลขาวปน

พระฤาษ ี(Canthium parvifolium Roxb.) 

จดันทิรรศการพืชกบัวถิชีวีติคนลานนา

การจดัคายสือ่ความหมายทางธรรมชาติ 

พฒันาแกนนําสือ่ความหมายทางธรรมชาติ 

พฒันาแหลงเรยีนรูทางธรรมชาตแิละภมูปิญญาทองถิน่

งานวาดภาพทางพฤกษศาสตรและการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการ

การพฒันาหลกัสตูรและฝกอบรมดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ปละ 3  เรื่อง  

 1. อบรมการตรวจคุณภาพนํ้าโดยใชแมลงนํ้า 

 2. การดูนกอยางงาย 

 3. การตรวจวัดสภาพอากาศโดยใชไลเคน

จดัพมิพหนังสอืพรรณไมในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงราย

จัดพิมพหนังสือผักพื้นบานและการใชประโยชนตาม

ภูมิปญญาทองถิ่น

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน แกครู อาจารย วิทยาลัยครูหลวงพระบาง 

และเครือขาย

รวมจัดวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: กาวสู

โลกกวางอยางมั่นใจ 

- สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

- คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตร

คณะมนุษยศาสตร

คณะครุศาสตร

- สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

- ศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนา 

 ผลิตภัณฑอาหาร

- สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

- ศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนา 

 ผลิตภัณฑอาหาร

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สํานักวิชาสงัคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

- สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

- คณะมนุษยศาสตร

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ

20,000

30,000

20,000

50,000

80,000

30,000

200,000

100,000

400,000

30,000

20,000

175,000

20,000

30,000

400,000

100,000

250,000

350,500

กรอบการสรางจิตสํานึก

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

รวม 3,329,500
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การดําเนินกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน
ความเปนมาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวัน
 ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เริ่มตนดําเนินงานโครงการมาต้ังแตป พ.ศ. 2545 

เนื่องจากเป นโครงการที่ดีและมีประโยชนในการนําพาเยาวชนใหห างไกลจากยาเสพติด ที่สําคัญยิ่ง

คือ การไดทํางานภายใตองคประธานท่ีทรงมีความหวงใยตอเยาวชนและประชาชนชาวไทยเปนอยางยิ่ง

มีแกนนํานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนผูดําเนินงาน และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ

 ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการดําเนินงานท่ีเปนระบบและเห็นเปนรูปธรรม

ตลอดระยะเวลาของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันที่ผานมานั้น ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย          

ไดดําเนินงานโดยมุงเนนรณรงคสรางกระแสหางไกลยาเสพติด และสรางความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

ในรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อน และพี่ชวยนอง นอกเหนือจากการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

ตางๆ ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกลเคียงแลว ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังเขาไป

ชวยเสรมิสรางทกัษะการใชชวีติในสถานพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัเชยีงราย เรือนจาํกลางจงัหวดัเชยีงราย

และระดบัชมุชนอกีหลายชมุชน เนือ่งจากเล็งเห็นวาเปนกาํแพงกัน้ทีม่คีวามเขมแข็ง เพ่ือปองกนัแกไขปญหายาเสพตดิ

ผลการดําเนินกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน ประจําป 2555

กิจกรรม

1. TO BE NUMBER ONE “เขาใจลูกเขาใจปญหา ชวยแกไข  
 ปญหายาเสพติด” สูเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก  
 และเยาวชน จังหวัดเชียงราย” 

2. “ทูบีนัมเบอรวัน รักแทแมของเรา” เนื่องในวโรกาสวันแม  
 แหงชาติ ประจําป 2554

3. อบรมหลกัสตูรการใหคาํปรกึษาขัน้พืน้ฐาน “เพือ่นชวยเพ่ือน” 
 

4. ขยายเครือขายไปยังโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง  
 6 แหง โดยการจัดอบรมใหกบัแกนนําในโรงเรียนในสงักดัเทศบาล 
 นครเชยีงราย

5. เขารับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัย  
 ราชภัฏเชียงราย องคกรที่ทําคุณประโยชนตอเยาวชน จาก  
 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันเยาวชน
 แหงชาติ ประจําป 2555

เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย

ประชาชนทั่วไป

แกนนําชมรมทูบีนัมเบอรวัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รุนที่ 9  

แกนนําในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย จํานวน 6 โรงเรียน

ผูบริหาร คณาจารย และสมาชิกชมรม
ทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

28 กรกฎาคม 2554

12 สิงหาคม 2554

19 -20 สิงหาคม 2554

 21 สิงหาคม 2554

 
24 กันยายน 2554

ผูเขารวมกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
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กิจกรรม

6. จดันทิรรศการตอตานยาเสพตดิ และเขารบัรางวลั “องคกร

     ผูทาํคณุประโยชนแกเยาวชนดีเดน” เนื่องในวันเยาวชน

 แหงชาติจังหวัดเชียงราย ประจําป 2554 

7. เขาคายพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

 TO BE NUMBER ONE CAMP # 8 

8. บนัทกึเทปรายการทบูนีมัเบอรวนัวาไรตี ้ณ สถานีวทิยโุทรทศัน

 แหงชาติ (NBT) กรมประชมสมัพันธ กรุงเทพมหานคร

9.  เขาคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB.)

 ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาโครงการในพระราชดาํรขิอง

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั หวยฮองไคร อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม

10. ขยายเครือขายไปยัง 3 อําเภอชายแดนที่เปนกลุมเสี่ยง

 ยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย ไดแก อําเภอเชียงของ

 อําเภอเชียงแสน และอําเภอแมสาย

11. ขยายเครือขายไปยังผูตองขังในเรือนจํากลางจงัหวัดเชียงราย

12. จดักิจกรรมชมรมทบูนีมัเบอรวนั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

 เชิญรวมบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมในป 2554 

13. จดักิจกรรมประกวดนางนพมาศทบูนีมัเบอรวนั ณ ลานเวท ี  

 กลางแจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

14. เขาคายพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

 TO BE NUMBER ONE CAMP # 3

15. จัดกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันและรับเสด็จองคประธาน

 โครงการฯ ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย

16. ประกวดชมรมทูบีนัมเบอรวันประเภทชุมชน ต.บานดู

 จาํนวน 19 หมูบาน ตอตานยาเสพตดิเทดิไทองคราชนั ครัง้ที ่4

17. เขารวมการประกวดทบูนีมัเบอรวนั IDOL (เยาวชนเกงและดี)

 รุนที ่2 ประจาํป 2555 ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแกว จ.เชยีงใหม

18. เขารวมประกวดมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ป

 TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจําป 2555

 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จ.เชียงใหม

19. ติดตามผลการดําเนินงานเรือนจํากลางจังหวัดเชียงราย

 ในงานมหกรรมรวมพลคน TO BE ครั้งที่ 1 

20. กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตคิลายวนัประสตูรทลูกระหมอมหญิง 

 อุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี องคประธานโครงการ

 ทูบีนัมเบอรวัน

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุมเสี่ยงยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย 

ไดแก อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน 

และอําเภอแมสาย

ผูตองขงัในเรอืนจาํกลางจงัหวัดเชยีงราย

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

และผูสนใจทั่วไป

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

เยาวชนและประชาชนในตําบลบานดู

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

24 กันยายน 2554

2-7 ตุลาคม 2554

3 – 6 ตุลาคม 2554

13 -15 ตุลาคม 2554

ตลอดป

ตลอดป

พฤศจิกายน 2554

8 – 10 พฤศจิกายน 2554

24 – 26 พฤศจิกายน 2554

10 มกราคม 2555

28 มกราคม 2555

21 กุมภาพันธ 2555

 21 กุมภาพันธ 2555

 29 กุมภาพันธ 2555

 5 เมษายน 2555

ผูเขารวมกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
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กิจกรรม

21. กจิกรรมสบืสานประเพณสีงกรานต “รดนํา้ดาํหวัผูหลกัผูใหญ 
 คณะกรรมการชมรมทบูนีมัเบอรวนั มรช.”

22. ตอนรับคณะกรรมการประเมนิโครงการทบูนีมัเบอรวนั
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย เพือ่เขาสูระดบัประเทศ
 ประเภทอดุมศึกษาและอาชีวศกึษา ประเภทตนแบบระดบัทอง
 ประจาํป 2555

23. ประกวดเยาวชนตนแบบการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ
 เนือ่งในวนัตอตานยาเสพตดิโลก ณ ศนูยการเรยีนรู
 องคการบรหิารสวนจังหวดัเชยีงราย 

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวัน

19 เมษายน 2555

12 มิถุนายน 2555

26 มิถุนายน 2555

ผูเขารวมกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
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การดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว
ความเปนมาของโครงการ
 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ตามพระปณิธานพระเจาวรวงคเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ    

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการสงเสริมแมบานเกษตรกรผลิตอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการ ปลอดภัยจากสารพิษ และเปนการเพิ่มรายไดใหเพียงพอในการเล้ียงดูบุตร ตลอดจนสนับสนุนหญิง

มีครรภ และหญิงใหนมบุตร ไดทําการเกษตรในครัวเรือนสําหรับการบริโภคและสรางอาชีพไดอยางย่ังยืน

กรมสงเสรมิการเกษตรไดรบัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร พระราชทาน

ตราสัญลักษณกลุมแมบานเกษตรกร และคําขวัญพระราชทาน “นมแม คือ หยดแรกของสายใยรักแหงครอบครัว” 

เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมของกลุมแมบานเกษตรกร

 มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย เปนหนึ่งในหลายหนวยงานท่ีดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

เพือ่สนองพระราชดาํร ิ โดยเฉพาะดานการผลติอาหารใหครอบครวัไดรบัประทานอาหารครบ 5 หมู และการสงเสรมิ

อาชีพเสริมของกลุ มแมบานเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอพาน และอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้

  1. จัดเวทีชี้แจงรายละเอียดของการดําเนินงานแกกลุมเปาหมาย

  2. คนหาตํารับอาหารที่มีความสําคัญดานคุณคาทางโภชนาการและวัฒนธรรม โดยมุงวัตถุดิบ

ที่เปนผลผลิตทางการเกษตรหลักของพื้นที่

  3. แบงหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหกลุมเปาหมายประกอบอาหารที่ตนเองถนัด และใหผูรับผิดชอบ

โครงการประเมินผลดานรูปลักษณ รสชาติ และพฤติกรรมดานสุขลกัษณะในการผลิตอาหาร

  4. คณะทํางานวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของอาหารเพื่อดําเนินการพัฒนา

  5. ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

  6. สังเคราะหองคความรูจากตํารับอาหารเพื่อจัดทําเปนรูปเลม

  7. เผยแพรตํารับอาหารที่พัฒนาแลวดวยรูปแบบสาธิตและเอกสาร      

ผลการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ประจําป 2555

ชื่อกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม ระยะเวลาที่จัด

1. การอบรมใหความรูเร่ืองอาหารปลอดภัย

2. การพัฒนาตํารับอาหารพื้นบาน

3. โครงการตําบลนมแมเพื่อสายใยรัก   
 แหงครอบครัวในพระราชูปถัมภ
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

กลุมแมบานสมาชกิโครงการสายใยรกั
แหงครอบครัว บานแมขาวตม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการและกลุมเปาหมาย

3 วัน

3 วัน

1 วัน
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การดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย

ความเปนมาของโครงการ
 สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทรเชยีงราย คอื สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

80 พรรษา ลําดับที่ 7 ตั้งอยูที่ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ
9  กโิลเมตร โดยสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร เสด็จเปนประธานเปดสวน 

เมือ่วนัที ่ 10 มกราคม พ.ศ. 2531  และพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนประธานเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ที่ประดิษฐานในสวน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัดเชียงรายในการรับผิดชอบ

ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย บนเนื้อที่กวา 625 ไรเศษ โดยมีตนไมประจําสวน คือ ตนสุพรรณิการ หรือ

ฝายคํา พืน้ทีส่วนลอมรอบดวยพืน้นํา้ และพืน้ดนิทีเ่ปนทุงนา หมูบาน ปาสงวน รวมทัง้พืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏั
เชยีงราย ภายในบรเิวณสวนมองเหน็ภเูขาลอมรอบและพ้ืนทีร่าบสวยงาม รวมถงึมหีนองน้ําใหญเรยีกวา หนองบัวใหญ
และหนองเลก็ เรยีกวา หนองบวันอย ตามแนวแกนของสวนจะมีพลบัพลาทีป่ระทบัเปนสถาปตยกรรมแบบเชยีงราย  

ตั้งเดนเปนสงา มองไปทางหนองบัวใหญจะเห็น “อุทยานดอกไม” ที่ปลูกไมดอกเมืองหนาวเปนขั้นหลั่นลงไป

ตามเนินจนชิดขอบหนอง ซึ่งมบีรรยากาศที่งดงามทําใหมีประชาชนมาเที่ยวชมจํานวนมาก 

 จุดเดนอีกสวนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย คือ “ถนนดอกไม” ที่ยาวหลายรอยเมตรเปน

แกนเชือ่มระหวางหนองบัวใหญและหนองบัวนอย มสีวนปาลม สวนไผ สวนสกั และสวนรกุขชาต ิ เปนสวนประกอบสาํคญั

ภายในสวนมีวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกท่ีจัดการเรียนการสอนดานการแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก และมีสวนรวบรวมพันธุสมุนไพร พืชผักพื้นบาน
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การบริหารจัดการ
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การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินงานเพื่อควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย ตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 18
และ 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกวันศุกรที่ 3 
ของเดือนเวนเดือน เพื่อเสนอนโยบาย แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ครั้ง และจากการประชุม
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติเรื่องตาง ๆ ดังนี้
 1. อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 6 ทาน 
  1) นายเทพรกัษ เหลอืงสวุรรณ ปรญิญาบริหารธรุกจิดุษฎบีณัฑิตกติติมศกัดิ ์สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ
  2) นายอภัย จันทนจุลกะ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
  3) นายถวัลย ดัชนี ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป 
  4) นางเปรียวจันทร ตะตนยาง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสาร
วิทยาศาสตร
  5) นายพริณุ เขือ่นเพชร ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑติกติติมศกัดิ ์สาขาวชิาคหกรรมศาสตรประยกุต
  6) นายอาแป อามอ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
 2. อนุมัติใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 3,591 คน
 3. อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจายประจําป
  - อนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - เห็นชอบรายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  - เหน็ชอบรายงานงบแสดงฐานะการเงนิมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555)
  - อนุมัติงบประมาณรายจายจากงบกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จํานวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 21,757,000 บาท
  - อนุมัติเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  - อนุมัติปรับเพิ่มคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง
 4. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  - หลักสูตรปรับปรุง จํานวน 51 หลักสูตร 
  - หลักสูตรใหม จํานวน 15 หลกัสูตร 
  - ยกเลิกหลักสูตรเดิม จํานวน 6 หลักสูตร
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 5. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา และตามทีค่ณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษามอบหมาย
จํานวน 2 เรื่อง
  - กรอบอัตรากําลังบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
  - พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา   อักษรยอสําหรับสาขาวิชา   ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่....) พ.ศ. 2555
 6. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 28 คําสั่งแตงตั้ง
 7. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย จํานวน 9 ฉบับ
 8. กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการ
วิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 
  - นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556 – 2559)
  - นโยบายและเปาหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2556 – 2559) เพื่อใชในการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  - นโยบายและเปาหมายการพัฒนาสํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2556 – 2559) เพื่อใชในการสรรหาผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
 9. กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอน และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  - แนวทางประกันมาตรฐานข้ันต่ําดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  - อัตลักษณและเอกลักษณเพื่อเตรียมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
 10. สงเสรมิสนับสนนุและแสวงหาวธิกีารเพือ่พฒันาความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏบิตัภิารกจิ
รวมกันกับสถาบันอื่น
  - การรับมอบที่ดินตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

การมีสวนรวมจากภาคประชาชน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดดําเนินการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ โดยในแตละป
จะจดัโครงการสาํหรบัพฒันาภาวะผูนาํของผูบรหิารตอเน่ืองตลอดปการศกึษา การจดัสงเขารบัการฝกอบรม ประชมุ
สมัมนา ศกึษาดงูาน รวมถึงการจัดสวสัดกิารและการเสริมสรางสขุภาพใหกบัผูบรหิาร เชน การตรวจสุขภาพประจําป
การจัดสวัสดิการสงเคราะห และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดออกขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณและกระบวนการดําเนินการทาง
จรรยาบรรณแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น พรอมออกประกาศและจัดทําเปนคูมือจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยเผยแพรแกคณาจารยทุกคนไดรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีมาตรการ และบทลงโทษ สําหรับ
คณาจารยที่ไมปฏิบัติตามอยางเครงครัด และกําหนดแนวทางในการใหรางวัลกับผูที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน

 การดําเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย มีการเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีประสบการณจากภาคประชาชน เข ามามีส วนร วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เชน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะ คณะกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน เปนตน
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การพัฒนาบุคลากร
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย   ไดดาํเนนิการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ในหลาย ๆ  ดาน เชน การสนบัสนนุ
การเพิ่มวุฒิการศึกษา การสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ การเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม การศึกษา
ดูงานทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการจัดสวัสดิการ และการสงเสริมสุขภาพใหกับบุคลากร

ตารางแสดงจํานวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร

ชื่อหนวยงาน จํานวนกิจกรรม

1. คณะครุศาสตร
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะมนุษยศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
7. สํานักวิชาสังคมศาสตร
8. วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง
9. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
10. สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
12. สํานักวิชากฎหมาย
13. สํานักวิชาบัญชี
14. สํานักวิชาการทองเที่ยว
15. สํานักงานอธิการบดี
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา
17. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
19. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
20. บัณฑิตวิทยาลัย
21. สํานักบริการวิชาการแกสังคม
22. สํานักการศึกษาตอเนื่องและฝกอบรม
23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24. ศูนยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา  
 ทองถิ่นและอาเซียน
26. ศูนยผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
27. ศูนยสิ่งทอลานนา
28. สํานักประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใน
 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
29. ศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
30. ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
31. ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น
32. ศูนยศึกษาและพัฒนาการทองเที่ยว

รวม

9
1
5
3
7

11
14
1
5

11
9
1
2
7

21
7
9
2
1
1
4
7
3
2
1

2
3
3

2
3
4
2

163
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 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย ไดดาํเนนิการจดัทาํระบบฐานขอมลูเพ่ือใชในการจดัการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ จํานวน 4 ฐานขอมูล ประกอบดวย ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลหลักสูตร ฐานขอมูล

บุคลากร ฐานขอมูลงานการเงิน และฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบฐาน

ขอมูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชอยางตอเนื่อง และเผยแพรผานทางเวปไซดของมหาวิทยาลัย http://www.crru.ac.th ซึ่งผูที่มีสวนไดเสีย

และประชาชนโดยทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง

การพัฒนาศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
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 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ไดมกีารเผยแพรผลการดาํเนนิงานตามภารกจิออกเผยแพรสูสาธารณชน

ผานสื่อตาง ๆ ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 1. เวปไซดของมหาวิทยาลัย http://www.crru.ac.th

 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัดเชียงราย 9 สถานีหลัก และสถานีวิทยุที่ผลิตรายการและดําเนิน
รายการโดยบคุลากรของมหาวิทยาลยั ออกอากาศทกุวนั ตัง้แตเวลา 06.00 น. – 24.00 น. ทางคลืน่ FM 104.25 MHz  

 3. การผลิตสปอรตโทรทัศน 
 4. เอกสารแผนพับ หนังสือ วารสารกานบัวโพสตรายเดือน และรายวัน 

 5. ปายประชาสัมพันธ 
 6. หนังสือพิมพทองถ่ิน และหนังสือพิมพสวนกลาง 

 7. การจัดประชุม จัดแสดงนิทรรศการผลงาน  และการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานทั้งในเรื่องของคาไฟฟา
และคาน้ํามัน โดยไดมอบหมายใหกองอาคารสถานท่ีเปนผูรวบรวมและรายงานผลการใชไฟฟาและนํ้ามัน

ผานทาง เวปไชต  www.e-report.energy.go.th  ของสวนอนรุกัษพลงังานและพลงังานหมนุเวยีน สาํนกันโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) พรอมทั้งมีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และการรณรงคเร่ืองการประหยัดพลังงาน

ใหหนวยงานตางๆ ไดรับทราบและถือปฏิบัติ

การเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณชน

การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
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การกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ไดดาํเนนิการกอสรางอาคารใหมและปรบัปรงุอาคารสถานท่ี เพือ่รองรบั

กับจํานวนนักศึกษาที่มีมากขึ้น และเพื่อใหสถานที่มีความสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศแหงการเรียนรู ดังนี้ 

รายการปรับปรุงอาคารสถานที่
1. จัดทําปาย LED สีเสมือนจริง 

2. จัดทําปายแผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

3. ปรับปรุงอาคารการศึกษาพิเศษ 

4. ขยายไหลทางอาคารศูนยการประชุมนานาชาติ 

5. ปรับปรุงระบบนํ้าลนหนาศูนยประชุมนานาชาติ  

6. จัดทําปายแสดงผลอุณหภูมิเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส 

7. ปรับปรุงอาคารผลิตภัณฑเซรามิกส 

8. ปรับปรุงหองนํ้าอาจารยและนักศึกษาคณะครุศาสตร 

9. ปรับปรุงหองสวัสดิการ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

10. ปรับปรุงหองนํ้าตึกสํานักงานอธิการบดี 

11. ปรับปรุงหองนํ้าชาย-หญิง อาคารสํานักงานอธิการบดี 

12. ทาสีภายในอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

13. จัดทําโครงเหล็กรูปหัวใจ  

14. จัดทําถนน คสล.เขาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

15. ปรับปรุงปายหินออน เสาหงส และเสาตุงกระดาง

 สวนสมเด็จพระศรีนครินทรเชียงราย  

16. จัดทําคันนํ้าลน บริเวณพื้นที่รีสอรท  

17. ปรับปรุงโครงหลังคาและฝาเพดานศูนยตรวจสอบมาตรฐาน  

 คุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ 

18. จัดทําทางเดินเขาสวน Love cru garden park 

19. ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร Office automation 

20. จัดทําปายแสดงเวลาและอุณหภูมิแบบ LED 

21. ปูกระเบื้องทางเดินอาคารสํานักงานอธิการบดี

22. ปรับปรุงโรงผลิตนํ้าประปา  

23. จัดทําปูนปนเสริมโครงเหล็ก 40 ป มรช. 

24. จัดทําปายทรายลาง อาคาร cru central park  

25. ซอมแซมหองนํ้าอาคารศิลปะ

26. ปรับปรุงหองประชุมคณะมนุษยศาสตร

27. ปรับปรุงอาคารสํานักงานสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

28. ปรับปรุงหองสํานักวิชาคอมพิวเตอร

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ

29. จัดทํากันสาดฝนดานหลังอาคารสํานักวิชาการทองเที่ยว

30. ปรับปรุงหองพักอาจารย

31. จัดทําฐานโครงเหล็กรองรับขอ LED

32. ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบควบคุม

 ระบบแสงสวาง อาคารศูนยประชุมนานาชาติ

33. ปรับปรุงอาคารศูนยประชุมนานาชาติ

รายการกอสรางอาคาร
1. กอสรางอาคารบริหารกลาง

2. กอสรางอาคารเรียนวิทยาลัยการแพทยพื้นบาน

 และการแพทยทางเลือก

3. กอสรางอาคารสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

4. กอสรางอาคารสํานักวิชาบัญชี

5. กอสรางสนามมวย

6. กอสรางศาลา 6 เหลี่ยม เพือ่จัดกิจกรรมนักศึกษา

7. กอสรางรั้วไมระแนง วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง
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ความรวมมือกับหนวยงานอื่น

ANNUAL REPORT 2012

CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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ความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ

1. โรงเรียนบานดู (สหราษฏรพัฒนาคาร)

2. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 (ประสานมิตร)

3. สํานักประสานงานและบริหารจัดการ ลุมนํ้ากกและโขง

 (ภาคเหนือ)

4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวฝาย สํานักงานสาธารณสุข 

 จังหวัดเชียงราย 

5. เรือนจํากลางเชียงราย กรมราชทัณฑ

6. เทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- การพัฒนาการเรียนการสอน

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

- การวิจัยในชั้นเรียน

- การพัฒนาการเรียนการสอน

 ในระดับอุดมศึกษา

- การวิจัยเพื่อพัฒนา

โครงการสงเสริมการวิจัยรวมกัน

กับประเทศในเขตอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขง

ความรวมมือดานการเปดบริการ

คลินิกแพทยแผนไทย

ความรวมมือดานโครงการพัฒนา

ศูนยการเรียนรูสมุนไพรและ

คลินิกการแพทยแผนไทยในเรือน

จํากลางเชียงราย

ความรวมมือในการเปดบริการ

สุขภาพแกประชาชนดวยการ

แพทยแผนไทยและพัฒนาศูนย

การเรยีนรูสมนุไพรโดยความรวมมอื

และสนับสนุนของวิทยาลัยการ

แพทยฯ ในรูปแบบของศูนย

ฝกประสบการณวิชาชีพการ

แพทยแผนไทย

16  พฤษภาคม 2555

10  กันยายน 2555

21 พฤษภาคม 2555

24 กุมภาพันธ 2550

23 กรกฎาคม 2553

3 มิถุนายน 2554

คณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

วิทยาลัยการแพทยฯ

วิทยาลัยการแพทยฯ

วิทยาลัยการแพทยฯ

ตารางแสดงรายชื่อหนวยงาน/องคกรที่มีความรวมมือในประเทศ ประจําป 2555

ชื่อหนวยงานและองคกร หัวขอความรวมมือ วันที่ลงนาม
ความรวมมือ หนวยงานที่รับผิดชอบ
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7. องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง

 จังหวัดเชียงราย

8. องคการบริหารสวนตําบลแมออ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

9. เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

10. องคการบริหารสวนตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

ความรวมมือในการเปดบริการ

สุขภาพแกประชาชนดวยการ

แพทยแผนไทยและพัฒนา

ศูนยการเรียนรูสมุนไพรโดย

ความรวมมือและสนับสนุนของ

วิทยาลัยการแพทยฯ ในรูปแบบ

ของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

การแพทยแผนไทย

ความรวมมือในการเปดบริการ

สุขภาพแกประชาชนดวยการ

แพทยแผนไทยและพัฒนาศูนย

การเรยีนรูสมนุไพรโดยความรวมมอื

และสนับสนุนของวิทยาลัยการ

แพทยฯ ในรูปแบบของศูนย

ฝกประสบการณวิชาชีพการ

แพทยแผนไทย

ความรวมมือในการเปดบริการ

สุขภาพแกประชาชนดวยการ

แพทยแผนไทยและพัฒนาศูนย

การเรยีนรูสมนุไพรโดยความรวมมอื

และสนับสนุนของวิทยาลัยการ

แพทยฯ ในรูปแบบของศูนย

ฝกประสบการณวิชาชีพการ

แพทยแผนไทย

ความรวมมือในการเปดบริการ

สุขภาพแกประชาชนดวยการ

แพทยแผนไทยและพัฒนาศูนย

การเรยีนรูสมนุไพรโดยความรวมมอื

และสนับสนุนของวิทยาลัยการ

แพทยฯ ในรูปแบบของศูนย

ฝกประสบการณวิชาชีพการ

แพทยแผนไทย

16 มถินุายน 2554

7 ธนัวาคม 2554

29 ธนัวาคม 2554

29 ธันวาคม 2554

วิทยาลัยการแพทยฯ

วิทยาลัยการแพทยฯ

วิทยาลัยการแพทยฯ

วิทยาลัยการแพทยฯ

ชื่อหนวยงานและองคกร หัวขอความรวมมือ วันที่ลงนาม
ความรวมมือ หนวยงานที่รับผิดชอบ
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11. คณะพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ

12. ศูนยการเรียนรูหัตถกรรมบานเดน

13. ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน บานถํ้าผาตอง

14. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนบานนํ้าบอขาว

15. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานหนองบัวแดง

16. ศูนยเรียนรูบานนาหลังคาแดง

17. ศูนยเรียนรูชุมชนตําบลแมไร

18. องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

19. เครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

20. คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยเชียงราย  

21. คณะวิทยาการจัดการ, คณะครุศาสตร, คณะเทคโนโลยี  

 อุตสาหกรรม, วิทยาลัยนานาชาติลุมนํ้าโขง, สํานักวิชาการ

 ทองเที่ยว, สํานักวิชาบัญชี, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ คณะวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเชียงใหม, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 กําแพงเพชร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล 

 สงคราม, มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตแพร

22. โรงเรยีนบานดู (สหราษฎรพฒันาคาร)

23. ชมรมผูสงูอายจุงัหวดัเชยีงราย

 

24. บรษิทัหองปฏิบตักิารกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา

ความรวมมอืดานกจิกรรมเครอืขาย

การบริการวิชาการแกสังคม

ความรวมมอืดานกจิกรรมเครอืขาย

การบริการวิชาการแกสังคม

ความรวมมอืดานกจิกรรมเครอืขาย

การบริการวิชาการแกสังคม

ความรวมมอืดานกจิกรรมเครอืขาย

การบริการวิชาการแกสังคม

ความรวมมอืดานกจิกรรมเครอืขาย

การบริการวิชาการแกสังคม

ความรวมมอืดานกจิกรรมเครอืขาย

การบริการวิชาการแกสังคม

ความรวมมอืดานกจิกรรมเครอืขาย

การบริการวิชาการแกสังคม

การสรางเครือขายความรวมมือ

ดานระบบงานประกันคุณภาพ

ความรวมมือ ดานวิชาการ

ดานวิจัย ดานกิจการนักศึกษา 

และดานศิลปวัฒนธรรม  

ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจําป พ.ศ. 2555 - 2558

สนับสนุนดานการศึกษา

การใหบริการวิชาการแกสังคม

แกชมรมผูสงูอาย ุจงัหวดัเชยีงราย 

เครือขายการดําเนินงาน และ

ใหบริการ วิเคราะห ทดสอบ 

และตรวจสอบตัวอยางทางหอง

ปฏิบัติการ

18 มกราคม 2555

22 มนีาคม  2555

22 มนีาคม  2555

22 มนีาคม  2555

22 มนีาคม  2555

22 มนีาคม  2555

22 มนีาคม  2555

22 มนีาคม  2555

13 ตลุาคม 2554

11 พฤศจกิายน  2554

พ.ศ. 2555

1 เมษายน 2554

1 เมษายน 2554

27 เมษายน 2554

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ

สํานักวิชาการทองเที่ยว

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

สํานักบริการวิชาการ

แกสังคม

ศูนยบริการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพ

อาหาร นํ้า และ

ผลิตภัณฑ

ชื่อหนวยงานและองคกร หัวขอความรวมมือ วันที่ลงนาม
ความรวมมือ หนวยงานที่รับผิดชอบ
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25. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

26. อ.เวียงปาเปา หนวยจัดการตนนํ้าขุนแมลาว อุทยานแหงชาติ
 ขุนแจ หนวยการจัดตนนํ้าขุนลาว ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
 หวยโปง หนวยปองกันรักษาปา ชร.12 หนวยปองกันรักษาปา
 ชร.25 (โปงเหนอื) สภ.เวยีงปาเปา สภ.แมเจดยี  เทศบาลตาํบล 
 แมขะจาน อบต.แมเจดียใหม อบต.แมเจดีย อบต.บานโปง  
 เทศบาลตาํบลเวยีงปาเปา กาํนนัตาํบลแมเจดยี กาํนนัเวยีงกาหลง
 กํานันตําบลบัวสลี กํานันตําบลปางิ้ว ผูใหญบาน ผูนําชุมชน
 ในพื้นที่ลุมนํ้าลาว กับ เครือขายชุมชนรักษปาตนนํ้าลาว   
 อ.เวียงปาเปา เครือขายตนนํ้าวัง อ.พาน สถาบันการเรียนรู  
 ประชาสังคมเชียงราย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
 สุขภาพ (สสส.)

27. สถานีตํารวจนํ้า 1 กองกํากับการ 11 กองบังคับการตํารวจนํ้า   
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

28. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน

29. บจก.มิราเคิล อินเตอรเนชั่นแนล เทคโนโลยี

30. สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

31. สถาบันมาตรวิทยาแหงประเทศไทย

32. หจก.ซีบีเอ็น เอนจิเนียนิ่ง

33. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

34. สถาบันยานยนตแหงประเทศไทย

35. องคการบริหารสวนตําบลทุกตําบลในจังหวัดเชียงราย

36. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

37. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ความรวมมือทางวิชาการ
งานสนองพระราชดําริฯ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พื้นที่ลุมนํ้าลาว

ตรวจสอบความหนาแนนของดิน
ในสนาม

สอบเทียบเครื่องทดสอบ
หองปฎิบัติการ (เวอรเนีย)

สอบเทียบเครื่องทดสอบ
หองปฎิบัติการ
(เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น)

ตรวจติดตามผลการรับรอง
ระบบงานหองปฎิบัติการทดสอบ

สอบเทียบเครื่องทดสอบ
หองปฎิบัติการ (เครื่อง UTM)

สอบเทียบเครื่องทดสอบ
หองปฎิบัติการ (เครื่องดึงเหล็ก)

เปรียบเทียบคุณสมบัติของ
หองปฎิบัติการทดสอบ (LAB)

เปรียบเทียบคุณสมบัติของ
หองปฎิบัติการทดสอบ (LAB)

ทดสอบวัสดุและใหคําปรึกษา
ดานวิศวกรรมโยธา

ทดสอบวัสดุและใหคําปรึกษา
ดานวิศวกรรมโยธา

ทดสอบวัสดุและใหคําปรึกษา
ดานวิศวกรรมโยธา

2 มนีาคม 2554

1 เมษายน 2553

1 พฤศจกิายน 2554

3 กมุภาพนัธ 2555 ,  
3 พฤษภาคม 2555

30 เมษายน 2555, 
18 พฤษภาคม 2555

28 มถินุายน 2555

12 กรกฎาคม 2555

12 กรกฎาคม 2555

13,16 กรกฎาคม 
2555  และ 
9 สงิหาคม 2555

9 สงิหาคม 2555

ตลอดป

ตลอดป

ตลอดป

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่ง
แวดลอมเพื่อพัฒนาทอง
ถิ่นและอาเซียน 

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและอาเซียน 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา

 
ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา

ศูนยวิศวกรรมโยธา

ศูนยวิศวกรรมโยธา

ชื่อหนวยงานและองคกร หัวขอความรวมมือ วันที่ลงนาม
ความรวมมือ หนวยงานที่รับผิดชอบ
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ชื่อหนวยงานและองคกร หัวขอความรวมมือ
วันที่ลงนาม
ความรวมมือ หนวยงานที่รับผิดชอบ

38. บรษิทัรบัเหมาเอกชนในจงัหวัดเชยีงราย  พะเยา และนาน

39. บรษิทัคอนเนก็ชัน่ส เวลิดไวด จาํกดั

40. ศนูยเรยีนรูหตัถกรรมบานเดน

41. บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็บเมนท จาํกดั (มหาชน)

42. สาํนกังานปราบปรามยาเสพตดิ กระทรวงยุตธิรรม

 ประเทศสหรัฐอเมรกิา (DEA)

43. Sinsing  Rubber (Thailand) Co.,Ltd.

ทดสอบวัสดุและใหคําปรึกษา

ดานวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาการตลาดโครงการ

ผลิตกลาสักมงคลเสาชิงชา

ดานกิจกรรมเครือขายการบริการ

วิชาการแกสังคม

ทดสอบวัสดุโครงการกอสราง

สะพานและถนน เขตรัฐฉาน 

ประเทศพมา

ตรวจสอบความหนาแนนของ

ดนิ โครงการกอสราง อาคารสองชัน้

สถานตีาํรวจนํา้ 1 กองกาํกบัการ 11

กองบังคับการตํารวจนํ้า 

อ.เชียงแสน

ทดสอบเจาะสํารวจดินในสนาม 

โครงการ Thailand  Sinsing 

Rubber Project  อ.พญาเม็งราย  

จ. เชียงราย

ตลอดป

20 กรกฎาคม 2555

22 มนีาคม 2555

23 มกราคม 2555

1 พฤศจกิายน 2554

11 เมษายน 2555

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศนูยเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื

ศูนยวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑทองถิ่น

ศูนยวิศวกรรมโยธา

ศูนยวิศวกรรมโยธา

ศูนยวิศวกรรมโยธา
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ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ

ชื่อหนวยงานและองคกร ประเทศ ขอบขายความรวมมือ วันที่ลงนามความรวมมือ

1. Luang Prabang Teacher Training College

2. Xishuangbanna Vocational & Technical College

3. Yuxi Normal University

4. Aichi University of Education

5. Yunnan Nationalities University

6. Simao Vocational Education Center

7. Pu’er University

8. Guangxi University for Nationalities

9. Yunnan University of Traditional Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ญี่ปุน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแลกเปลีย่นอาจารย

และนกัศกึษา

การศกึษา

การศกึษา/การวจิยั

การแลกเปลีย่น

อาจารยและนกัศกึษา

การวจิยั/การแลกเปลีย่น

บคุลากร

การศกึษา

การศกึษา

การศกึษา

การแพทยแผนจนีและ

การแพทยแผนไทยฯ

23 กรกฎาคม 2546

พ.ศ. 2546

19 กรกฎาคม 2547

25 พฤศจิกายน 2547

10 มิถุนายน 2548

14 สิงหาคม 2548

15 พฤษภาคม 2549

16 มิถุนายน 2549

17 กรกฎาคม 2549

ตารางแสดงรายชื่อหนวยงาน/องคกรที่มีความรวมมือในตางประเทศ ประจําป 2555

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดมีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานและองคกรในตางประเทศ         

เพื่อแลกเปลี่ยนความรวมมือทางดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม โดยไดมีการลงนาม       

ความรวมมือมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 และมีความรวมมือในทางปฏิบัติ ดังนี้
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ชื่อหนวยงานและองคกร ประเทศ ขอบขายความรวมมือ วันที่ลงนามความรวมมือ

10. โรงพยาบาลการแพทยไต แควนสิบสองปนนา

11. Luang Namtha Teacher Training College

12. Yunnan University

13. Kunming University

14. Ho Chi Minh City Open University

15. Royal Universitry of Phnom Penh

16. Southwest Jiaotong University

17. Dali University

18. Huntington University

19. Tangshan Teacher’s College

20. โรงพยาบาลการแพทยไท แควนสิบสองปนนา
 มณฑลหยุนหนาน 

21. Guangxi City College

22. The Broadcasting Board of Governors

23. มหาวิทยาลัยการแพทยจีนกวางสี

24. โรงพยาบาลชนชาติจวง มณฑลกวางสี

25. Chuxiong Normal University

26. Jiangsu University

27. Minzu University of China

28. มหาวิทยาลัยการแพทยฮานอย เวียดนาม

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

กัมพูชา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แคนาดา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

การแพทยแผนจนีและ
การแพทยแผนไทยฯ

การแลกเปลีย่นอาจารย
และนกัศกึษา

การศกึษา

การศกึษา

การแลกเปลีย่นอาจารย
และนกัศกึษา

การแลกเปลีย่นอาจารย
และนกัศกึษา

การศกึษา

การแลกเปลีย่นอาจารย
และนกัศกึษา

การวจิยั

การศกึษา

ความรวมมอืและแนวทาง
ปฏบิตัใินดานการศกึษา 
อบรม วจิยัและพฒันา

การศกึษา

การรบัสญัญาณการ
กระจายเสยีงทางวทิยุ

การแพทยแผนจนีและ
การแพทยพืน้บาน

การแพทยแผนจนีและ
การแพทยพืน้บาน

การศกึษา/โครงการ
ฝกประสบการณวชิาชพี
ในตางประเทศ (IIP)

การศกึษา

การรวมวิจยัภาษา
ชาตพินัธุตางๆ

การจดัการศกึษาอบรม
และวจิยัดานการแพทย
พืน้บานและการแพทย
ทางเลอืก

18 กรกฎาคม 2549

14 พฤศจิกายน 2549

2 มีนาคม 2550

2 มีนาคม 2550

16 กรกฎาคม 2550

3 ตุลาคม 2550

26 มกราคม 2551

3 เมษายน 2551

17 เมษายน 2551

17 พฤศจิกายน 2551

17 มีนาคม 2552

2 พฤษภาคม 2552

1 ธันวาคม 2552

7 ธันวาคม 2552

7 ธันวาคม 2552

9 ธันวาคม 2552

28 เมษายน 2553

28 ตุลาคม 2553

30 ตุลาคม 2553
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ชื่อหนวยงานและองคกร ประเทศ ขอบขายความรวมมือ วันที่ลงนามความรวมมือ

29.วิทยาลัยการแพทยจีน เปาซาน มณฑลหยุนหนาน

 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

30. Yunnan Land & Resources Vocational College

31. Baoshan College of Traditional Chinese Medicine

32. Pharmaceutical Factory No.3

33. Institute of Traditional Medicine 

34. Guangxi College of Physical Education

35. Yunnan University of Finance and Economics 

36. สถาบันศิลปกรรมกวางสี

37. วิทยาลัยสรางครูหลวงพระบาง

38. วิทยาลัยครูหลวงนํ้าทา

39. Hechi University

40. คณะกรรมมาธิการแมนํ้าโขง (MRC) ลาว เวียดนาม และกัมพูชา

41. วิทยาลัยประชาบัญฑิต

42. Institute of International Education, Kyung Hee

 University

43. China Railway No.5 Engineer Group Co.,Ltd.   (CR-5)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 

กมัพชูา

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

เกาหลี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

และบุคลากร รวมถึงการ

แลกเปลี่ยนในเรื่อง

ผลงานวิจัยและรวมมือ

ดานวิชาการ

การแลกเปลี่ยนอาจารย

และนักศึกษา

การแพทยแผนจีนและ

การแพทยพื้นบาน

การแพทยแผนจีนและ

การแพทยพื้นบาน

การแพทยพื้นบานและ

การแพทยทางเลือก

การแลกเปลี่ยนอาจารย

และนักศึกษา

การแลกเปลี่ยนอาจารย

และนักศึกษา

ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

- การจดัการเรยีนการสอน

- การวิจัย

- การพัฒนาหลักสูตร

- ศิลปะและวัฒนธรรม

การสรางเครือขาย

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

โครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพใน

ตางประเทศ 

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

2553

12 ธันวาคม 2553

-

20 มกราคม 2554

27 มกราคม 2554

26 พฤษภาคม 2554

13 พฤศจิกายน 2554

18 พฤศจิกายน 2554

10  มกราคม  2555

14 มกราคม 2555

15 มีนาคม 2555

28 – 29 เมษายน 2555

26 พฤษภาคม 2555

10 กรกฎาคม 2555

20 สิงหาคม 2555
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ชื่อทุน

1. ทุน ดร. นิวัตน แจงอริยวงศ

2. ทุน คุณมงคลชัย

3. ทุน คุณชัชชัย

4. ทุนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

5. ทุนคุณประเสริฐ  จิตรสกุล

6. ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา

7. ทุนเฉลิมราชกุมารี

8. ทุน ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ

9. ทุนมูลนิธินอมจิตตรวมเกลาฯ เพื่อเยาวชนใน

 พระบรมราชินูปถัมภ

10. ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

11. ทุนนายขวัญชัย - นางบุญศิริ  เรืองศิริ

12. ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

13. ทุน 1 อําเภอ 1 ทุน

14. ทุนการกุศลสมเด็จยา (ดานสาธารณสุข)

15. ทุนกรุงไทยการไฟฟา

16. ทุนกรุงไทยการไฟฟา (สังกัดโครงการหลวง)

17. ทุนสํานักสลากกินแบงรัฐบาล

18. ทุนนายหางโรงปูนผูหนึ่ง

19. ทุนพุทธิวงศ วิวัฒน

20. ทุนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย (ชวยเด็กยากจน)

21. ทุนมูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ

22. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ

23. ทุน ดร. วิไลลักษณ  สกุลภักดี

24. ทุนโครงการพอแมอุปถัมภ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว

25. ทุนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยฯ

26. ทุนปยมหราชานุสรณ

27. ทุนโตชิบา

28. ทุนทิสโก

29. ทุนนางสาวละออ หลิมเซงทาย

30. ทุนมูลนิธิวันชัย-อรชร

31. ทุนนายอาแป อามอ

รวม

50

10

10

50

6

733

19

34

5

5

5

5

1

17

4

1

4

8

4

5

6

6

1

17

1

7

1

7

1

1

1

1,025

500,000

100,000

100,000

500,000

60,000

2,849,600

570,000

170,000

35,000

50,000

25,000

200,000

63,000

783,700

160,000

5,000

80,000

200,000

20,000

30,000

36,000

36,000

20,000

170,000

5,000

42,000

10,000

84,000

8,000

10,000

12,000

6,934,300

จํานวนนักศึกษา
ที่รับทุน (คน) จํานวนเงินทุน

ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ตารางแสดงรายชื่อทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน/องคกรภายนอก ประจําป 2555
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ผูเขาเยี่ยมชมหนวยงาน

ตารางแสดงรายชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาที่เขาเยี่ยมชมหนวยงาน ประจําป 2555

ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

3. มหาวิทยาลัยพะเยา

4. นักศึกษา กศ.ปช. โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร
 รุน 41 สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักศึกษา
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การปฏิบัติงานจริงในอนาคต

- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 และงานระบบสารบรรณของคณะ  
 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
- การประกันคุณภาพการศึกษาของ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- การบริหารงานจัดการบุคลากรของ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- การประกันคุณภาพการศึกษาของ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระบบการบริหารงานของหนวยงาน
สํานักงาน

คณะครุศาสตร

- สาํนกังานคณะวทิยาศาสตรและ  
 เทคโนโลยี 
- หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- สาํนกังานคณะวทิยาศาสตรและ  
 เทคโนโลยี
- หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

5. คณาจารยกลุมวิชาเทคโนโลยีการกอสราง คณะเทคโนโลยี  

 อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6. คณาจารยและเจาหนาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

7. นายวทิยา บรูณศิร ิรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ และคณะ

8. สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา จังหวัดเชียงใหม

9. คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

10. สาขาวชิาพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช   

 จ.นนทบรุี

11. ชมรมการแพทยแผนไทย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

12. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

13. เทศบาลแมมอก จังหวัดลําปาง

14. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

15. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

16. นักศึกษา และอาจารย คณะวิทยาการจัดการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรสถาปตยกรรม และโครงการ

ศูนยบริการวิชาการดานวิศวกรรม

สถาปตยกรรม

การจัดการเรียนการสอนและการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.4ป)

การดําเนินงานดานการแพทยแผนไทย

ของวิทยาลัยฯ

แลกเปล่ียนเรยีนรูดานการแพทยแผนไทย

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การทํางาน

แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา

หลักสูตรใหไดรับการรับรองจาก

คณะกรรมการวิชาชีพแพทยแผนไทย

การจัดการเรียนการสอน การผลิตยา 

คลินิกการแพทยแผนไทยและ

สวนสมุนไพร

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ

พัฒนาการแพทยแผนไทย

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.)

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล การประกันคุณภาพการศึกษา

และการบริการวิชาการแกสังคม

เยี่ยมชมภูมิทัศนภายในและภายนอก

อาคาร เพื่อเปนแนวทางในการกอสราง

อาคารเรียนของ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การจัดการเรียนการสอน และแลก

เปลี่ยนความรูและประสบการณดาน 

ICT ของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

17. อาจารยวิทยาลัยครูหลวงนํ้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตย  

 ประชาชนลาว

18. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

19. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

23. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

24. ศูนยการเรียนรูและพัฒนาทองถิ่น (มรช.จอมทอง)

25. Mr.Daniel Bassett และ Miss Lan Xiaoxia

26. นกัศกึษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย

27. คณะผูวาราชการจังหวัดผูเออ มณฑลยูนนาน จากประเทศจีน

28. โรงเรียนบานบอแสง อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

29. วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร  

การจัดการเรียนการสอนทางดานดนตรี

แลกเปลีย่นเรยีนรูและสรางความรวมมอื

ดานศิลปวัฒนธรรมระหวางสถาบัน

อุดมศึกษา

งานดานกิจการนักศึกษา

การบริหารจัดการของสํานักวิชา

ศึกษาดูงานและเรียนรูประสบการณ

การดําเนินงานบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก

การบริหารจัดการโครงสรางสํานักวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ

รับฟงขอกําหนดและแนวทางการเรียน

ของสาธารณสุขศาสตร

การบรกิารสารสนเทศและการดําเนนิงาน

หองสมุด

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดาํเนินงานหองสมุด

การบริการสารสนเทศและการดําเนิน

งานหองสมุด

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชาสังคมศาสตร

สํานักวิชากฎหมาย

สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักวิทยาศาสตรสุขภาพ

สํานักวิทยาศาสตรสุขภาพ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

30. Abundant Life Community Center ALCC

31. วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

32. มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ

33. มหาวิทยาลัยรําไพพรรณี

34. ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

 วิทยาเขตแมสาย

35. ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

 วิทยาเขตพะเยา

36. นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

37. ศูนยการเรียนรูและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 เชียงราย วิทยาเขตเชียงคํา

38. คณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม

39. คณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน

40. คณะบุคลากรจาก KOICA

41. บรรณารักษสํานักงานหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน

42. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

43. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

44. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

บริการหอง E-Learning

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการใชหองสมุด การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ

สารสนเทศและการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําหองสมุดและการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ

แนะนําการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการดําเนินงานหองสมุด

แนะนําการใชหองสมุดและการสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศแกนักเรียน

การแนะแนวทางการศึกษาตอของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

จัดเก็บขอมูลในโครงการสํารวจขอมูล 

และการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ใน จ.เชียงราย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (งานวิทยบริการ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

45. หางจํากัด มีทอยด แฟคทอรี่

46. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

47. โครงการรักษโลก รักษปา กับพี่หมีโคอะลามารช

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

49. สํานักงานเขตคันนายาว/ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร   
 บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ

50. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี (งานวิทยบริการ)   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

51. โรงเรียนบานรองแมด อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

52. โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบัวสถาน) จังหวัดพะเยา

53. โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (บานพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา

54. สํานักงบประมาณรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
 การอุดมศึกษา

การนาํเสนอโครงการเครือ่งออกกาํลังกาย
กลางแจงและสนามเด็กเลน

จัดกิจกรรมโครงการเด็กดื้อ ฟนผุ เด็กดี
ฟนสวย

จัดกิจกรรมสงเสริมและสรางจิตสํานึก
ใหเยาวชนรักษาสิ่งแวดลอม

การบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

สัมมนาและศึกษาดูงาน เร่ือง แนวทาง
การจัดการเรียนการสอนตามปรัชญา 
“เรียนอยางมีความสุข”

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร
จัดการศูนยทรัพยากรแหลงเรียนรู
สําหรับบรรณารักษ และเจาหนาที่
หองสมุดอยางมีประสิทธิภาพ”

การจัดประสบการณเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

ศึกษาดูงานตามโครงการคาราวาน
เสริมสรางเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
(โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก)

ศึกษาดูงานและติดตามประเมินผล

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช

คอมพิวเตอรพกพา (Tablet) ในพื้นที่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา 

เชียงราย และชลบุรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

55. องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน

 จังหวัดเชียงราย

56. นักศึกษาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ภาค กศ.ปช.

 วิทยาเขตเชียงคํา

57. กศน. อําเภอดอยหลวงดูงานบานดิน

58. โรงเรียนประชานุกูลดูงานบานดิน

59. กรมวังผูใหญ และเจาหนาที่สํานักงานโครงการ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สสท.  

 สํานักพระราชวัง

60. รองผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32 คายพญางําเมือง  

 จังหวัดพะเยา

61. ผบ.รอย 327 และคณะเจาหนาที่กองรอยตํารวจตระเวน  

 ชายแดนที่ 327 คายกิ่วทัพยั้ง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

62. นายกเหลากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการจังหวัด  

 สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงราย

63. คุณสุขโข สิงหคราม กรรมการกิจกรรมสังคมและคุณภาพชีวิต 

 หอการคาไทย

ศึกษาดูงานโครงการเสริมสราง

ศักยภาพการจัดการเรียนรูและพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

งานบริหารบุคคล 

การสรางบานดิน

การสรางบานดิน

- การเยี่ยมงานโครงการพระราชดําริ   

 นักเรียนในพระราชานุเคราะห

- การเรียน

- การใชจาย

- ความประพฤติ

- กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  

 ในการดําเนินงาน

- การเยี่ยมงานโครงการพระราชดําริ   

 นักเรียนในพระราชานุเคราะห

- การเรียน

- การใชจาย

- ความประพฤติ

- กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  

 ในการดําเนินงาน

- การเยี่ยมงานโครงการพระราชดําริ   

 นักเรียนในพระราชานุเคราะห

- การเรียน

- การใชจาย

- ความประพฤติ

- กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  

 ในการดําเนินงาน

- การเยี่ยมงานโครงการพระราชดําริ   

 นักเรียนในพระราชานุเคราะห

- การเรียน

- การใชจาย

- ความประพฤติ

- กิจกรรมเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  

 ในการดําเนินงาน

เยี่ยมชม ติดตาม และปรึกษาโครงการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย

กองบริหารงานบุคคล

สํานักบริการวิชาการแกสังคม

สํานักบริการวิชาการแกสังคม

สํานักประสานงานโครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

สํานักประสานงานโครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

สํานักประสานงานโครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

สํานักประสานงานโครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

สํานักประสานงานโครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน
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ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

64. คุณณภัค กรรณสูตร และ คุณอภิษฏา ศศิประภา

 มูลนิธิ ปตท.พลังที่ยั่งยืน

65. คณะวิทยากรผูบังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดเชียงราย

 พะเยา และเชียงใหม

66. อาจารยและเจาหนาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

67. นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร ชั้นปที่ 3

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

68. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

69. อาจารยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

70. คณะครู และบุคลากรโรงเรียนแมจันวิทยาคม

71. คณะกรรมการวัฒนธรรมสายใยชุมชน และหนวยงานสงเสริม 

 วัฒนธรรม เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

72. คณะฑูตจากประเทศฮังการี

73. คณะผูบริหาร เจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

74. คณะผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

75. คณะผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัว   

 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

76. คณะผูบริหาร ครู และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

77. ทีมงาน ผูดําเนินรายการ และนักแสดงรายการคุณพระชวย

78. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การศึกษาของเด็กโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่อานไมออก

เขียนไมไดในโครงการสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน

โครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือใน

แตละประเภท

กระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน

 

ดานกิจกรรมที่เปนประโยชนแกสังคม

และโครงสรางการดําเนินงานของศูนยฯ 

การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น

 

แหลงเรียนรูทางธรรมชาติและศึกษา

พันธุไม 

กระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน

และรูปแบบการจัดนิทรรศการ

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

สํานักประสานงานโครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

สํานักประสานงานโครงการสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ

และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ

อาเซียน

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ

และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ

อาเซียน

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ

และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ

อาเซียน

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ

และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ

อาเซียน

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ

และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ

อาเซียน

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน



153CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 153CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ชื่อหนวยงาน/บุคคลที่เขาเยี่ยมชม

79. คณะผูบริหาร และคณาจารย
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

80. คณะนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

81. คณะผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบานทองมวงชุม   
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

82. คณะผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศิริมาตยเทวี
 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

83. คณะผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพญาเม็งราย
 อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

84. คณะผูบริหาร เจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

85. คณะกรรมการตรวจรับและทีมงานกอสรางอาคารวิชาการ   
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

86. กลุมวิชาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

87. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนปงวิทยาคม อําเภอปง
 จังหวัดพะเยา

88. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 (อตุสาหกรรมและเทคโนโลยศีกึษา) มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม

89. ทีมงานโครงการ กอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง
 ( หวยทราย - เชียงของ ) แหงที่ 4

90. ทีมงาน บจก.ไทย เกรน แมชีนเนอรี่  จังหวัดสมุทรปราการ

91. นักเรียน ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาเทคโนโลยีผาและ
 เครื่องแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

92. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

93. คณะดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

94. คณะดูงานจากโรงเรียนสหศาสตรศึกษา

95. คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

96. มหาวิทยาลัยมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

97. คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

98. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

ตรวจสอบติดตามคุณภาพการทดสอบ
วัสดุดานวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑฝา เพดานและคอนกรีต
บล็อค

ระบบการปฎิบัติงานภาควิศวกรรมโยธา

เยี่ยมชมเครื่องทดสอบเพื่อนําวัสดุของ
โครงการเขาทดสอบ

เยี่ยมชมเครื่องทดสอบเพื่อนําวัสดุเขา
ทดสอบ

ประวัติและวิวัฒนาการการแตงกาย
ของไทย

การศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ 

ดูงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑชีวิต

ศึกษาดูงานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ

นักศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
อาหารพื้นบานลานนา

ศึกษาดูงานวิจัยและแนวทาง                       
การศึกษาตอระดับปริญญาตรี

ศึกษาดูงานดานการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาตางชาติ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยวิศวกรรมโยธา

ศูนยวิศวกรรมโยธา 

ศูนยสิ่งทอลานนา

ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

สภาคณาจารยและขาราชการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

หัวขอการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน หนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน
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กิจกรรมสําคัญในรอบป 2555
กิจกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย

(วนัที ่21 ตลุาคม 2554)
พธิไีหวสาแมฟาหลวง

งานปาเวณียีเ่ปงราชภฏัเชียงราย (วนัที ่8-10 พฤศจกิายน 2554)
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พธิจีดุเทียนชยัถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดุลยเดช 5 ธนัวามหาราช  (วนัที ่2 ธนัวาคม 2554)

กจิกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2555

กจิกรรมวนัพร

(วนัที ่29  ธนัวาคม 2554)

(วนัที ่4 มกราคม 2555)
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กจิกรรมวนัราชภัฏ (วนัที ่14 กมุภาพนัธ 2555)

พธิซีอมรบัพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํป 2555  (วนัที ่22 เมษายน 2555)
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กจิกรรมรดน้ําดําหวัเน่ืองในประเพณีปใหมเมอืง
(วนัที ่12 เมษายน 2555)

กจิกรรมรับนองป 2555 (วนัที ่28-31 พฤษภาคม 2556)
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พธิทีานหาแมฟาหลวง (วนัที ่18 กรกฎาคม 2555)

พธิวีนัทาคณาจารยและมอบตวัเปนศษิย  (วนัที ่27-28 มถินุายน 2555)
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กจิกรรมงานวันแมแหงชาติ
(วนัที ่10 สงิหาคม 2555)

งานเกษยีณอายรุาชการ ประจาํป 2554 (วนัที ่30 กนัยายน 2555)
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กิจกรรมของหนวยงาน

วนัครศุาสตร (วนัที ่14 กมุภาพนัธ 2555)

คณะครุศาสตร

สปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาตปิระจาํป พ.ศ. 2555 (วนัที ่17 – 19 สงิหาคม 2555)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ประชมุสมัมนาและนิทรรศการวชิาการนานาชาติ ครัง้ที ่ 8 เรือ่ง เครือขายความรู
เพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอมในกลุมประเทศ
ประชาคมอาเซยีน ณ Kyung Hee University กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหลี

(วนัที ่8-12 กรกฏาคม 2555)

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง

งานสบืสานพธิสีบืชะตาแบบลานนา (วนัที ่ 30 มกราคม 2555)
สํานักวิชาสังคมศาสตร

โครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยการแพทยฯ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย จํานวน 10 แหง
(ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555)

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
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วนัมนษุยศาสตรและประกวดรองเพลงไทยลกูทุงดาวรุงราชภฏั ครัง้ที ่6 

การเสนอผลงานทางวิชาการระดบันานาชาต ิณ Tri-University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี

(วนัที ่9 ธนัวาคม 2554)

(วนัที ่5 กรกฎาคม 2555)

คณะมนุษยศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วนัที ่25 – 26 สงิหาคม 2555)โครงการ Grand Seminar 

งานวนัรพี 

สํานักวิชากฎหมาย
(วนัที ่7 สงิหาคม 2555)

แขงขนัทกัษะดานการจดัทาํบัญชดีวยคอมพวิเตอร (วนัที ่26 สงิหาคม 2555)

สํานักวิชาบัญชี
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วนัวทิยาการจดัการ (วนัที ่7 – 8 กมุภาพันธ 2555)
คณะวิทยาการจัดการ

อบรมใหความรูและตรวจสขุภาพประชาชน 

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(วนัที ่19 พฤษภาคม 2555)
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รวมขบวนแหงานลอยกระทง
จงัหวดัเชยีงราย ประจาํป 2555 
(วนัที ่11 พฤศจกิายน 2555)

สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

การทองเท่ียวเชงิอนรุกัษ สรางฝายชะลอนํา้ ตาํบลแมยาว อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 
สํานักวิชาการทองเที่ยว

(วนัที ่24 - 25 พฤษภาคม 2555)
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การทดสอบ Field Density Test โครงการกอสรางศนูยจดัการมลูฝอย
รวมแบบครบวงจรเทศบาลนครเชยีงราย (เดอืน ตลุาคม 2554)

ศูนยวิศวกรรมโยธา

การตรวจตดิตามการรับรองความสามารถตามขอกาํหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 
ศูนยบริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ

(วนัที ่23-24 สงิหาคม 2555)

อบรมหลกัสตูรการทาํขาวกลองงอก 

ศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

(วนัที ่14 พฤษภาคม 2555)
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โครงการนทิรรศการศลิปกรรมรอยศลิปนลุมนํา้โขง 750 ป เมอืงเชยีงราย 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

(วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 - 15 มนีาคม 2555)

กฬีาส ี(สาธติเกมส ครัง้ที ่15) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(วนัที ่24 - 25 พฤษภาคม 2555)
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การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การใชงานโปรแกรมหองสมดุอตัโนมัต ิOpenBiblio
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(วนัที ่21 มถินุายน 2555)

โครงการธรรมยาตรา 750 ป เมอืงเชยีงราย
สํานักบริการวิชาการแกสังคม

(วนัที ่24-26 พฤศจกิายน 2554)
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ประชมุเชงิปฏบิตักิารการบรหิารจัดการการทองเทีย่วโดยชมุชน Mekong Tourism Forum 2012
ศูนยศึกษาและพัฒนาการทองเที่ยว

(วนัที ่10-13 มถินุายน 2555)

โครงการใหบรกิารฉดียาเหบ็ หมดั และอาบน้ําแหงนอกสถานทีฟ่รี 
โรงพยาบาลสัตว

(วนัที ่13 – 15 กรกฎาคม 2555)

การฝกอบรมดานภาษาศาสตรชาติพันธุและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
ครั้งที่ 1 (วนัที ่29 มกราคม – 9 กมุภาพนัธ 2555)

ศูนยชาติพันธุศึกษา
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ประชมุวชิาการและนทิรรศการทรัพยากรไทย:กาวสูโลกกวางอยางมัน่ใจตาม
โครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากแนวพระราชดาํรฯิ 

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน

(วนัที ่29 ตลุาคม – 8 พฤศจิกายน 2554)

อบรมเชงิปฏิบตักิาร “การเพิม่ทกัษะการทอผา”
ใหแกกลุมทอผาบานหาดทรายทองและบานหาดบาย
ต.รมิโขง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 

ศูนยสิ่งทอลานนา

(วนัที ่17 – 31 พฤษภาคม 2555)
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การเตรียมการรับเสดจ็ และรบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สํานักประสานงานโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

(วนัที ่30 มกราคม – 8 กมุภาพนัธ 2555)

บนัทกึขอตกลงความรวมมอื เรือ่งการพฒันาการตลาด
โครงการผลติกลาสกัมงคลเสาชงิชา 

ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

(วนัที ่20 กรกฎาคม 2555)
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รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ANNUAL REPORT 2012

CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายคํารณ  โกมลศุภกิจ

ผูชวยศาสตราจารยปรีดา  จันทรแจมศรี 

อาจารยเนรมิตร  จิตรรักษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย  มุงไธสง

อาจารยเอนก  โคแพร

อาจารยวรสฤษฎิ์  ปงเมือง

รองศาสตราจารยสมเดช  มุงเมือง 

ผูชวยศาสตราจารยสุดธิดา  จันทรมณี

อาจารยวิรัช  นิลอางทอง

ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว  ประสิทธิ์วิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร สรอยอินตะ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ดร.ธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  เหล็กกลา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

นายนิพนธ  วงษตระหงาน  

นายแพทยปลื้ม  ศุภปญญา

รองศาสตราจารยพรชัย  เทพปญญา

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี

เรืออากาศเอกวิวรรธน  เพ่ิมพูล

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม

ศาสตราจารย ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน

รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ไชยเทพ

พลตํารวจตรีอํานวย  สุขเจริญ
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รายนามคณะกรรมการสภาวิชาการ

ประธานสภาวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม

รองศาสตราจารย ดร.ประนอม  แกวระคน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ

รองศาสตราจารยนิโลบล นิ่มกิ่งรัตน

รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน

รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  ไชยเทพ

นายแพทยสุพรรณ  ศรีธรรมมา 

กรรมการจากคณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูศรี  สุวรรณ  

กรรมการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ดวงนคร

กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร
รองศาสตราจารยยุพิน  จันทรเรือง

กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารยสมเดช  มุงเมือง

กรรมการจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารย ดร.ปยพร  ศรีสม 

กรรมการจากวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยิ่งยง  เทาประเสริฐ 
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กรรมการท่ีปรึกษา

กรรมการโดยตําแหนง

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภานักศึกษา

นายกองคการนักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว  ประสิทธิ์วิเศษ

ดร.ธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ

พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี

นายแพทยกอบชัย  จิตรสกุล

นายคํา  ไพศาลสิทธิกานต

นายชัชชัย  ธรรมารุงเรือง

นายปริญญ  จิราธิวัฒน

นายมงคลชัย  ดวงแสงทอง

นายโยธิน  เนื่องจํานงค

นางรัตนา  จงสุทธนามณี

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สาคร  สุขศรีวงศ

ดร.สุภชัย  วีระภุชงค

นายเสริมชัย  กิตติรัตนไพบูลย

ดร.นิวัตน  แจงอริยวงศ

ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ

รายนามคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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อธิการบดี

ผูบริหารกลุมหนวยงานจัดการศึกษา
(หนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)

ผูชวยอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม

ผูชวยศาสตราจารยสุดธิดา  จันทรมณี คณบดีคณะครุศาสตร
รองศาสตราจารยฑวัต  ชีวะเกตุ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารยยุพิน  จันทรเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร
รองศาสตราจารยสมเดช  มุงเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพงษ  วีรยุทธกําจร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยิ่งยง  เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

อาจารย ดร.ซิมมี่  อุปรา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา ยืนยง

ผูชวยศาสตราจารยกลชาญ  อนันตสมบูรณ
ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว  ประสิทธ์ิวิเศษ
รองศาสตราจารย ดร.ประนอม  แกวระคน
อาจารยวรสฤษฎิ์  ปงเมือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล

รายนามคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
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ผูบริหารกลุมหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
(หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นายไพรัช โรงสะอาด ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการแกสังคม (รักษาการ)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ผูอํานวยการสํานักการศึกษาตอเนื่องและฝกอบรม (รักษาการ)

อาจารยเฉลิมเกียรติ ตุนแกว ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผูบริหารกลุมหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
(หนวยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)

นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

อาจารย ดร.ปรมินทร  อริเดช ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงคศักดิ์  ศรีสม ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  เรืองรังษี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารยวิรัช  นิลอางทอง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายนามคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย

ผูบริหารกลุมหนวยงานจัดการศึกษา
(หนวยงานภายในระดับเทียบเทาคณะตามมติสภามหาวิทยาลัย) 

รองศาสตราจารย ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง (รักษาการ)
อาจารยสุพรรณ  วนิชปริญญากุล คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (รักษาการ)
ผูชวยศาสตราจารยกลชาญ  อนันตสมบูรณ คณบดีสํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
รองศาสตราจารย ดร.ประนอม  แกวระคน คณบดีสํานักวิชากฎหมาย (รักษาการ)
รองศาสตราจารยประกายศรี  ศรีรุงเรือง คณบดีสํานักวิชาบริหารรัฐกิจ (รักษาการ) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานฉัตร  อาการักษ คณบดีสํานักวิชาบัญชี (รักษาการ)
อาจารย ดร.เสง่ียม  บุญพัฒน คณบดีสํานักวิชาการทองเที่ยว (รักษาการ)
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ผูบริหารกลุมหนวยงานโครงการพิเศษ
(หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย)
ผูชวยศาสตราจารยนุกุล  อินทกูล ผูอํานวยการศูนยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  สุวรรณ ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมโยธา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  ธเนศสกุลวัฒนา ผูอํานวยการศูนยบริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

 อาหาร นํ้า และผลิตภัณฑ

อาจารยศรีวรรณ ไชยสุข ผูอํานวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ

 และสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน

อาจารยสุภัทณี  เปยมสุวรรณกิจ ผูอํานวยการศูนยสิ่งทอลานนา (รักษาการ)

ผูชวยศาสตราจารยกลชาญ  อนันตสมบูรณ  ผูอํานวยการศูนยผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส (รักษาการ)

ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์  ศิริพงษ ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการสงเสริม

 คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ผูชวยศาสตราจารยวาสนา  แกวโพธิ์ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  ธเนศสกุลวัฒนา ผูอํานวยการศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผูชวยศาสตราจารยมาลี  หมวกกุล ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น

ผูชวยศาสตราจารยประยูร  หวงนิกร ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาหมอนไหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาการทองเที่ยว

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม ผูอํานวยการศูนยบริการนักศึกษาพิการ (รักษาการ)

อ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต  ดลวงศจันทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย ดร.ธัญญลักษณ  แซเลี้ยว ผูอํานวยการสถาบันวิจัยชาติพันธุ

รายนามคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
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ที่ปรึกษา

รวบรวมขอมูล/วิเคราะห/เรียบเรียง

คณะทํางาน

ผูชวยศาสตราจารยนารี  จิตรรักษา รองอธิการบดี

นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

นางนิตยา  ยืนยง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวสุรีพร  คําสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวทัศนีย  ชัยสุภาพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวภัสสธนภักษ  ชิตรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาววันวิสาข  กาวิชา นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นายวระวิทย  ศิรินาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวสายทิตย  เรือนปน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวชรินทรรัตน  ปทมาพิสุทธ์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางดารารัตน  สันกวาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ปที่พิมพ/จํานวน : สิงหาคม 2556/500 เลม

ออกแบบ/พิมพ :  วิว วาย กราฟฟค ดีไซน แอนด ปริ้นทติ้ง

 โทรศัพท 0 5375 9215, 08 1993 8323, 08 9757 6505

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 80 หมู 9  ถนนพหลโยธิน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  

 โทรศัพท/โทรสาร 0 5377 6035   http://plan.crru.ac.th

คณะผูจัดทํารายงานประจําป 2555




