
 
 



 
 

 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดกำรศึกษำและมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุน

กำรศึกษำ ที่จะท ำหน้ำที่ช่ วยขับเคลื่ อนให้ภำรกิจชองหน่วยงำนต่ำงๆ ได้จัดตั้ งขึ้นตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นรูปแบบใหม่ ในวันที่  23 
มิถุนำยน 2549 เร่ืองกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2549 โดยได้แบ่งส่วนรำชกำร
ในส ำนักงำนอธิกำรบดีออกเป็น 4 กอง ได้แก่ กองกลำง กองคลัง กองนโยบำยและแผน กองพัฒนำนักศึกษำ 

รำยงำนประจ ำปี 2555 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของ 4 กอง
ในสังกัด มีกำรน ำเสนอข้อมูลพื้นฐำน โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ตลอดจนน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีตำมแผนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขอขอบคุณผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรทุกท่ำน ที่ได้มีส่วนร่วมให้กำร
ด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ พร้อมให้ค ำแนะน ำ ข้อคิด เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพต่อไป 

 
      ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  เดิมเป็นหน่วยงำนชื่อส ำนักงำนอธิกำรในสังกัด

วิทยำลัยครูเชียงใหม่ตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ.2518 กำรบริหำรภำยในวิทยำลัยครูเชียงใหม่         
มีอธิกำรบดีเป็นหัวหน้ำสถำนศึกษำ มีรองอธิกำรบดีรับผิดชอบงำน 4 ฝ่ำย ได้แก่   

1.  รองอธิกำรฝ่ำยวิชำกำรรับผิดชอบหน่วยงำนทำง
วิชำกำรบริหำรงำนหลักสูตร วัดผลกำรศึกษำและส่งเสริม
และพัฒนำวิชำกำรและจัดตั้งหน่วยงำนทำงวิชำกำร   

2.  รองอธิกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษรับผิดชอบหน่วย
รักษำควำมปลอดภัย  ลูกเสือวิสำมัญและประสำนงำน
โครงกำรพัฒนำชนบท   

3.  รองอธิกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำรับผิดชอบหน่วย
ส่งเสริมวินัยสร้ำงเสริมจริยธรรม  ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ  
กิจกรรมสัมพันธ์  และสวัสดิกำรนักศึกษำ 

4.  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบส ำนักงำน
อธิกำรบดี  มีแผนกในส ำนักงำนอธิกำรแบ่งออกเป็น 12 
แผนกดังนี้ แผนกธุรกำร แผนกแผนงำนและประเมินผล 

แผนกกำรเงิน แผนกพัสดุ แผนกทะเบียนและวัดผล แผนกบริกำรกำรศึกษำ แผนกหอสมุด แผนโสตทัศนศึกษำ 
แผนกแนะแนว แผนกอนำมัยและสุขำภิบำล แผนกอำคำรสถำนที่และแผนกประชำสัมพันธ์ 
 ส่วนคณะวิชำต่ำงๆ และหน่วยงำนสนับสนุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของอธิกำร โดยมีกรรมกำรประจ ำ
วิทยำลัย  กรรมกำรอ ำนวยกำรและกรรมกำรบริหำรเป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำโดยมีหัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีกำรประกำศโครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลัยครูใหม่  กำรประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  2530  
ดังนี้คือ 

1.  อธิกำรเป็นผู้บริหำรสูงสุดของสถำบันและมีรองอธิกำรช่วยในกำรบริหำรงำน 
 2.  มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนอธิกำร คณะวิชำ ศูนย์และส ำนัก ดังนี้คือ  ส ำนักงำนอธิกำร 
ศูนย์วิจัยและบริกำรกำรศึกษำ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ส ำนักวำงแผนและพัฒนำ ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร คณะวิชำครุศำสตร์ คณะวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิชำวิทยำกำรจัดกำร 
 3.  ในส่วนงำนของส ำนักงำนอธิกำรแบ่งงำนเป็นฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยกำรเงิน 
ฝ่ำยพัสดุ ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยเอกสำรกำรพิมพ์ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยยำนพำหนะ ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่      
ฝ่ำยสวัสดิกำรและฝ่ำยอนำมัยและสุขำภิบำล โดยมีหัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำรเป็นผู้รับผิดชอบ 

● ● ● 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ถือเป็นหัวใจของ
มหำวิทยำลัยในกำร
ขับเคลื่อนให้บรรลุ

เป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง 
● ● ● 

 



 
 

4.  หัวหน้ำส ำนักงำนอธิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยครู
เชียงใหม่  และคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยครูเชียงใหม่ 

ต่อมำในปี พ .ศ .2535 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ       
พระรำชทำนนำม “สถำบันรำชภัฏ” ให้ใช้แทน “วิทยำลัยครู” โดยได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติสถำบัน
รำชภัฏ พ.ศ.2538 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2538 และได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งโครงสร้ำง
ของสถำบันรำชภัฏเชียงใหม่ ส ำนักงำนอธิกำรจึงได้ยกฐำนะเป็นส ำนักงำนอธิกำรบดีจนถึงปัจจุบัน โดยให้มีส่วน
อ ำนวยกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีสถำบันรำชภัฏเชียงใหม่  ได้แบ่งส่วนงำนภำยในเพื่อให้บริหำรและกำรด ำเนินงำน
ตำมประกำศของสถำบันรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนงำนภำยในแก่ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็น  ดังนี้ 

1.  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    1.1  ส่วนอ ำนวยกำร 

 งำนเลขำนุกำรและงำนประชุม    งำนธุรกำร 
 งำนประชำสัมพันธ์     งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกร 
 งำนประกันคุณภำพ 

    1.2  กลุ่มงำนคลังและพัสดุ 
 งำนกำรเงิน      งำนพัสดุ 

    1.3  กลุ่มงำนบริกำร 
 งำนอำคำรสถำนที่ -   งำนออกแบบปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

-  งำนอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรควบคุม 
 งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
 งำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
 งำนยำนพำหนะ 
 งำนสวัสดิกำร 
 งำนสำธำรณูปโภค 

ในปีกำรศึกษำ 2543 ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้เพิ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำในกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
และในปีกำรศึกษำ 2545 ได้เพิ่มงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มงำนบริกำร 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ .ศ.2547 มำตรำ 10 
(1) และตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ .ศ. 
2542 ข้อ 1 (1) เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ โดยมีผู้บังคับ บัญชำ คือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี ภำรกิจของหน่วยงำน คือ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย ในกำรเป็น
มหำวิทยำลัยอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ คือ 

1) ให้กำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง    
2) ท ำกำรวิจัยให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  
3) ปรับปรุงถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี    
4) ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    
5) ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู  



 
 

ในวันที่ 1 มีนำคม 2548 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำร
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2548 โดยให้จัดตั้งส ำนักงำนอธิกำรบดีขึ้น ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนรูปแบบกำร
บริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นรูปแบบใหม่  ต่อมำในวันที่  23 มิถุนำยน 2549 รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ.2549 โดยได้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 

 1.  กองกลำง 
 2.  กองคลัง 
 3.  กองนโยบำยและแผน 
 4.  กองพัฒนำนักศึกษำ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดกำรศึกษำ และมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุน

กำรศึกษำ จึงถือว่ำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหัวใจของมหำวิทยำลัย ที่จะท ำหน้ำที่ช่วยขับเคลื่อนให้ภำรกิจชอง
หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยบรรลุเป้ำหมำยของกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นอย่ำง
แท้จริง 
 

1.  สนับสนุนนโยบำยและพนัธกิจของมหำวิทยำลัย 
2.  พัฒนำหน่วยงำนภำยในส ำนกังำนอธิกำรบดีให้เป็นองค์กรทีน่่ำเชื่อ โดยมุง่เน้นกำรให้บริกำรที่มี

คุณภำพ 
3.  สนบัสนนุกำรด ำเนนิกำรประกันคุณภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรมสี่วนร่วมจำกบคุลำกรทุกกองใน

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
4.  สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำงำนและบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5.  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรท ำงำน โดยมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกของ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
6.  มุ่งเน้นกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนแบบกัลยำณมิตรต่อกัน 
7.  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลำกรศึกษำต่อ ฝึกอบรม และศกึษำดูงำนภำยในประเทศ 
8.  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏบิัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
9.  ส่งเสริมกำรท ำนบุ ำรุงประเพณีศิลปวฒันธรรม และอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  
 

 
  



 
 

 เป้าประสงค์  1.1 กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด -   ระดับควำมส ำเร็จของกำรลดรอบกำรปฏิบัติงำน 

-  จ ำนวนระบบเทคโนโลยทีี่น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
-  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
-  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน 
-  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
-  แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน 
-  กำรติดตำมกำรใช้จำ่ยงบประมำณ อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 
-  จ ำนวนโครงกำรทีส่นบัสนนุกำรท ำนบุ ำรุงศลิปวฒันธรรม 

 เป้าประสงค์ 1.2 กำรให้บริกำรของบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด -   มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

-  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
-  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน 
-  จ ำนวนคร้ังที่บุคลำกรในหน่วยงำนไปให้ควำมรู้ กับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลยั 
-  จ ำนวนช่องทำงกำรให้บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์หนว่ยงำนที่เพิ่มขึ้น 

 

 

เป้าประสงค์ : นักศึกษำเกิดทักษะกำรเรียนรู้และกำรพฒันำทำงด้ำนรำ่งกำยและจิตใจ 
ตัวชี้วัด -   จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่จดัให้กับนักศึกษำตลอดปีกำรศึกษำ 

-  ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
  

 

 

 

 

 



 
 

เลขที่  202  ถนนช้ำงเผือก  ต ำบลช้ำงเผือก  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50300 
 กองกลำง อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ชั้น 1 โทรศัพท์  0 5388 5315-8 โทรสำร 0 5388 5319 
 กองคลัง อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ชั้น 1 โทรศัพท์  0 5388 5350-8  โทรสำร  0 5388 5359 
 กองพัฒนำนักศึกษำ อำคำร 3 ชั้น 1 โทรศัพท์  0 5388 5430-8  โทรสำร   0 5388 5439 
 กองนโยบำยและแผน อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 โทรศัพท์  0 5388 5370-8  

โทรสำร  0 5388 5379 

 

 

 

 

 
 

วิ สั ย ทั ศ น์ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นศนูย์กลำงกำรบริหำรจัดกำร และให้บริกำร
ที่มีประสิทธิภำพของมหำวิทยำลัย 
 
พั น ธ กิ จ 

1. สนับสนุนงำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนบริกำรอย่ำงเหมำะสม  
   มีประสิทธิภำพ ทั่วถึงและเปน็ธรรม 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
3. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร 
   อย่ำงบูรณำกำร 
 
 
ปรัชญา 

“ สนับสนุนกำรศึกษำ  พัฒนำองค์กร ” 



 
 

 ปัจจุบันส ำนักงำนอธิกำรบดี มีบุคลำกรด ำเนินงำนทั้งหมด  125  คน เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สังกัดคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 4  คน  ลูกจ้ำงประจ ำ 29 คน พนักงำนรำชกำร 10 คน พนักงำน
มหำวิทยำลัย 82  คน  รำยละเอียด ดังตำรำง  

 

* หมำยเหตุ   นำงอรพรรณ ธรรมไชย และนำงนิภำ ยำวิชัยรัตน ์ เกษียณอำยุเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2555 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี จะต้องดูแลหน่วยงำน
ภำยในก ำกับ ดูแล สั่งกำร สนับสนุนให้หน่วยงำน
ภำยในของตนเองให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่ งส่วนใหญ่แล้วทั้ ง  4 กอง จะ
ปฏิบัติงำนในภำพรวมของมหำวิทยำลัย กล่ำวคือ  

 
 

เป็นหน่วยงำนที่ให้ บริกำร
และอ ำนวยควำมสะดวกใน
ด้ำนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ในภำพของมหำวิทยำลัย 
งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร 

งำนประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยงำนบริกำร
ด้ำนอำคำรสถำนที่  อนำมัยสิ่ งแวดล้อมและ
ยำนพำหนะ และงำนบริหำรงำนบุคคลมีหน้ำที่ใน
กำรพัฒนำ จัดสวัสดิกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร
รวมทั้งมีงำนนิติกำรอยู่ในกำรก ำกับดูแลด้วย  
 

 

 

 

เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรเงิน กำรเบิกจ่ำย กำรบัญชี  กำรพัสดุ 
และงำนสวัสดิกำรอื่นๆ  มุ่งเน้นกำร
บ ริ ห ำ ร ง ำ น ใ นทุ กด้ ำ น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุด ให้บริกำรด้วย
ควำมถูกต้อง รวดเร็วและโปร่งใส 
ต่อทุกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยฯ เนื่ อ งจำกมหำวิทยำลัยฯ  มี
วัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรเปน็

สถำบันอุดมศึกษำที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
บนพื้นฐำนของภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย
และภูมิปัญญำสำกลเพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์
ควำมรู้  สร้ำงบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่ควำมดี สร้ำง
ส ำนึกในคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงมีควำม
จ ำเป็นในกำรจัดแบ่งหน่วยงำนให้สำมำรถรองรับ
กำรท ำงำนจำกเดิมให้ เป็นกลุ่มงำนที่สมบูรณ์  
เนื่องจำกมีกำรแบ่งหน่วยงำนในกองคลังออกเป็น 3 
หน่วยงำน ได้แก่ งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ  
โดยมีผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ปฏิบัติงำนในฐำนะ 
หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ทุกหน่วยงำนในกองคลัง 
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรซึ่งมีขอบเขตเนื้อหำของ
งำนหลำกหลำย และมีขั้นตอนกำรท ำงำนยุ่งยำก
ซับซ้อนโดยต้องปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรท ำงำนให้
เหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์  แก้ไขปัญหำในงำน
ตลอดจนก ำกับดูแลผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้งำนที่
รับผิดชอบส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ตลอดจนปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  โดยงำนที่
ปฏิบัติต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมละเอียด 
รอบคอบ ควำมซื่อสัตย์  ควำมเสียสละ อดทน และ
มีทักษะ ประสบกำรณ์สูงมำกเป็นพิเศษ โดยต้อง

ริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ ในกำร
พัฒนำและรองรับจัดกำร
บริหำรงำน เพื่อให้งำนใน
ควำมรับผิดชอบและกำร

ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

  



 
 

  

  
 

 

เป็นหน่วยงำนในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำที่ ส ำคัญ เพื่ อให้กำรเรียนรู้นอก
หลักสูตร นอกห้องเรียนของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงใหม่ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
น ำมำซึ่งกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและมุ่ง
คุณธรรม มุ่งเน้นกำรพัฒนำนักศึกษำ ทั้ง 8 ด้ำน 
มีหน้ำที่ดังนี้ 

4.1  สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อม
ด้ ว ยควำมรู้  ค ว ำมสำมำรถ  ทั กษะและ
ประสบกำรณ์ 
 4.2  ให้บริกำรและจัดสวัสดิกำรแก่

นักศึกษำ 
4.3  สนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรม
ของนักศึกษำ 
4.4  ก ำกับ ดูแลวินัย และพัฒนำนักศึกษำ 

ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

        
 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบก ำหนดนโยบำยกำร
ปฏิบัติงำน ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำย
งำน วินิ จฉัย สั่ งกำร ควบคุม ก ำกับติดตำม
ประเมินผล  ตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไขปัญหำ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ในงำนที่รับผิดชอบให้ส ำเร็จลุล่วง
ตำมวัตถุประสงค์ นอกจำกนั้นยัง
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย ซึ่ง
งำนที่รับผิดชอบมีขอบเขตเนื้อหำของงำนที่
หลำกหลำย มีขั้นตอนกำรท ำงำนที่ยุ่ งยำก
ซับซ้อนมำก ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำม
ช ำนำญกำรและประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสูงมำกเป็นพิเศษ ที่จะคิดริเริ่มหำแนวทำง
วิธีกำรใหม่ๆ มำใช้กับกำรพัฒนำ และปฏิบัติงำนให้
เหมำะสม จึ งมีกำรปฏิบัติงำนหลำยรูปแบบ 
นับตั้งแต่กำรก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ กำรศึกษำค้นคว้ำวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ ทดลอง  กำรวิจัยเพื่อก่อให้เกิดกำร
พัฒนำเทคนิควิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนำงำนให้มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรก ำกับติดตำม
ดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ กำรปฏิบัติงำน

เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
กำรสรุปรำยงำน กำรท ำเอกสำรคู่มือ

กำรปฏิบัติงำน  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่
ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

งำนที่รับผิดชอบแก่บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอก จัดอบรม สัมมนำ 

ประชุมชี้แจงแก่บุคลำกรหน่วยงำนที่
เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภ ำ ย ในและภำยนอก

มหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักกำร วิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์    

  4.5  สร้ำงเสริม ควำมรัก ควำมผูกพัน และ
ศรัทธำระหว่ำงนักศึกษำรุ่นพี่รุ่นน้อง และกำร
เป็นศิษย์ที่ดี ในกำรออกไปรับใช้สังคมและ
ประเทศชำติ 

4.6  ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษำ มี
น้ ำใจเป็นนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้กีฬำเป็น
สื่อเพื่อกำร ออกก ำลังกำย ให้มีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง โดยมีกีฬำเพื่อสุขภำพ เพื่อมวลชน 
และเพื่อควำมเป็นเลิศ เป็นตัวขับเคลื่อน 

4.7  บริหำรจัดกำรงำนกิจกรรมและพัฒนำ
นักศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
เพื่อสนองตอบนโยบำยมหำวิทยำลัย 

4.8  สนับสนุนหลักสูตรทำงวิชำกำร 
เพื่อให้นักศึกษำเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ตำมที่
มหำวิทยำลัยพึงประสงค์ 
 



 
 

  

 

หน่วยงำน งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร
เพิ่มเติม/ปรับลด 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

งบประมำณ 
คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน     
- กองกลำง 7,670,900.00 - 520,258.19 7,150,641.81 1,918.05 
- กองคลัง 480,000.000 897,222.26 1,377,222.26 53,148.69 
- กองนโยบำยและแผน 130,000.00 159,351.90 289,351.90 25.60 
- กองพัฒนำนักศึกษำ 4,800,000.00 83,118.00 4,883,118.00 2,138,964.00 

รวม 13,080,900.00 619,433.97 13,700,333.97 2,194,021.18 
งบประมาณเงินรายได ้     
- กองกลำง 12,316,600.00 160,000.00 12,156,600.00 9,862,992.42 
- กองคลัง 4,941,000.00 350,000.00 5,5291,000.00 1,909,713.18 
- กองนโยบำยและแผน 987,000.00 - 987,000.00 602,600.10 
- กองพัฒนำนักศึกษำ 355,000.00 70,000.00 425,000.00 169,927.54 

รวม 18,599,600.00 260,000.00 18,859,600.00 12,545,219.08 
รวมงบประมาณ 31,680,500.00 879,433.97 32,559,933.97 14,739,240.26 

 
 
 
 

  



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ลงทะเบียนหนังสือรับหนังสอืรำชกำรภำยนอก  จ ำนวน 7,480  ฉบับ 
2.  ลงทะเบียนหนังสือรับหนังสอืรำชกำรภำยใน (บันทึกข้อควำม) จ ำนวน 9,148  ฉบับ 
3.  ลงทะเบียนหนังสือรับหนังสอืถึงผู้อ ำนวยกำรกองกลำง จ ำนวน 1,830  ฉบับ 
4.  ลงทะเบียนหนังสือรับถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี จ ำนวน 1,676  ฉบับ 
5.  สรุปควำมเห็นเบื้องต้น หนังสือรำชกำรภำยนอก  จ ำนวน 7,480  ฉบับ 
6.  สรุปควำมเห็นเบื้องต้น บนัทึกข้อควำม   จ ำนวน 9,148  ฉบับ 
7.  งำนลงทะเบียนรับ–จ่ำย จำกไปรษณียภัณฑ์พร้อมทั้งจำ่ยอำจำรย์และบุคลำกร 

-  จดหมำยลงทะเบียน    จ ำนวน 4,209  ฉบับ 
-  จดหมำยด่วนพิเศษ (EMS)    จ ำนวน 6,676  ฉบับ 
-  พัสด ุไปรษณีย ์    จ ำนวน  787  กล่อง 
-  ธนำณัต ิ    จ ำนวน  309  ฉบับ 

 8.  งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง วัสดสุ ำนกังำน    จ ำนวน 46  คร้ัง 
 9.  ออกใบอนุโมทนำบัตรมหำวทิยำลัย   จ ำนวน 500  ฉบับ 
 10.  ร่ำงและพิมพ์หนังสือบนัทกึข้อควำม   จ ำนวน 1,000  ฉบับ 
 11.  ร่ำงและพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยนอก–หนังสือรับรอง จ ำนวน 200  ฉบับ 
 12.  ร่ำงและพิมพ์ค ำสัง่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  จ ำนวน 3,000  ฉบับ 
 13.  ร่ำงและพิมพ์หนังสือประทบัตรำแทนกำรลงชื่อ  จ ำนวน 200  ฉบับ 
 14.  จัดเก็บส ำเนำค ำสั่งเข้ำเครื่องสแกน   จ ำนวน 450  ฉบับ 
 15.  จัดเก็บ–ค้นหำ ส ำเนำค ำสัง่มหำวิทยำลัย   จ ำนวน 500  ฉบับ 
 16.  งำนจัดส่งไปรษณยี–์ส่งโทรสำร FAX 
  -   ส่งจดหมำยธรรมดำ    จ ำนวน 10,071  ฉบับ 

-  ส่งจดหมำยลงทะเบยีน    จ ำนวน 408  ฉบับ 
-  ส่งจดหมำยด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ  จ ำนวน 1,565  ฉบับ                      
-  ส่งจดหมำยด่วนพิเศษ (EMS) ต่ำงประเทศ  จ ำนวน 1  ฉบับ 
-  ส่งพัสดไุปรษณีย ์   จ ำนวน 5  ห่อ    
 
 



 
 

  

 17.  งำนทะเบียนหนังสือส่งของมหำวิทยำลัย 
  -   ออกเลขที่หนังสือส่ง    จ ำนวน 5,918  ฉบับ 

-  จัดเก็บเอกสำรส ำเนำหนงัสือส่งของมหำวิทยำลัย  จ ำนวน 5,918  ฉบับ 
-  งำนเกษียนหนังสือรำชกำรภำยนอกและภำยใน จ ำนวน 16,628  ฉบับ 

 18.  งำนคัดแยกไปรษณียภัณฑข์องมหำวิทยำลัย บุคลำกร นักศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆ วันละ
ประมำณ 200 ฉบับ รวมทัง้สิน้จ ำนวน  60,000 ฉบับ 
 19.  งำนส่งหนังสือรำชกำรแจ้งเวียนหนังสือหนังสือรำชกำร จ ำนวน 42,269  ฉบับ 

20.  งำนรับโทรศัพท ์    จ ำนวน 3,500  ครั้ง   
21.  พิมพ์หนังสือรำชกำร     จ ำนวน 85  ฉบับ 
22.  ถ่ำยเอกสำร – ไรโซ เอกสำร    จ ำนวน 6,500  ฉบับ 
23.  ให้บริกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร จ ำนวน 1,460 ครั้ง 
24.  ส่งแฟ้มเสนอผู้บริหำรเพื่อลงนำม   จ ำนวน 220  คร้ัง 
25.  ปฏิบัติงำนอืน่ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย   จ ำนวน 250  คร้ัง 
26.  จัดท ำท ำเนียบข้ำรำชกำรบ ำนำญ   จ ำนวน 1  คร้ัง 
27.  เปิดจดหมำยที่ส่งถึงมหำวทิยำลัยจำกบุคคลภำยนอก จ ำนวน  20,000  ฉบับ 
28.  แก้ไขเว็บไซต์  กองกลำง    จ ำนวน 15  คร้ัง 
29.  บันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 3  คร้ัง 
30.  ท ำรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระบบบญัชี 3 มิต ิ  จ ำนวน 332  คร้ัง 
31.  ท ำรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ E - GP   จ ำนวน  47  คร้ัง 
32.  บันทึกและส ำรวจวัสดุ ครภุัณฑ์ กองกลำง  จ ำนวน  50  คร้ัง              

 
 
 

  



 
 

  

 
 
 
 
 
 
1.  งำนบริกำรเอกสำร 
 1.1  งำนกลั่นกรองและเสนอหนังสือรำชกำรภำยในและภำยนอกก่อนน ำเสนอรองอธิกำรบดีและ
ผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน  3,000  คร้ัง 
 1.2  ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของหนังสือรำชกำรภำยในและภำยนอกก่อนน ำเสนอรอง
อธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน  3,000  คร้ัง 
 1.3  ลงรับและส่งเอกสำรเพื่อป้องกันควำมผิดพลำดและสะดวกต่อกำรค้นหำ  จ ำนวน  3,000 ครั้ง 
2.  งำนสำรบรรณและกำรจัดเก็บเอกสำร 
 2.1  ร่ำงหนังสือโต้ตอบหนังสือรำชกำรภำยในและภำยนอก  จ ำนวน  100  คร้ัง 
 2.2  พิมพ์ประกำศ ค ำสั่ง หรืองำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย  จ ำนวน  40  คร้ัง 
 2.3  จัดเก็บค้นหำและรักษำเอกสำร  จ ำนวน  50  คร้ัง 
 2.4  ศึกษำกฎ ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงำน  จ ำนวน  5  คร้ัง 
3.  งำนอ ำนวยกำร 
 3.1  จัดวำระงำนและนัดหมำยของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน  500 คร้ัง 
 3.2  ประสำนงำนในกำรประชุมต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบดี  จ ำนวน  200 คร้ัง 
 3.3  ประสำนเร่ืองอำหำรและอำหำรว่ำงรับรองระหว่ำงกำรประชุม  จ ำนวน  100  คร้ัง 
 3.4  ลงเวลำนัดหมำยและแจ้งเตือนกำรประชุมให้แก่รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน  
200  คร้ัง 
 3.5  งำนขออนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรและยืมเงินทดรองรำชกำรทั้งใน และต่ำงประเทศ
ส ำหรับรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน  55  คร้ัง 
 3.6  งำนอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบดี  จ ำนวน  10  คร้ัง 
 3.7  จัดเตรียมประสำนพำหนะ  หมวกข้ำรำชกำร (หมวกขำว) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้กับ
ผู้บริหำร ตำมโอกำสกำรร่วมงำนพิธีกำร  จ ำนวน  25  คร้ัง 
 3.8  ให้บริกำรต้อนรับและรับรองแขกของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน  20  ครั้ง 
 3.9  ประสำนและรับผิดชอบเก่ียวกับวำรสำรพิฆเนศวร์สำรระหว่ำงผู้ส่งบทควำมและผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบทควำมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ปีละ  2  ฉบับ 
4.  งำนกำรติดต่อสื่อสำร 
 4.1  ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรประชุมของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  
จ ำนวน  200  คร้ัง 
 4.2  ประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจรอง
อธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน  300  คร้ัง 



 
 

  

 4.3  ประสำนเรื่องกำรติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พักและประสำรส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วม
ประชุม สัมมนำของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน  50  คร้ัง 
 4.4  จัดหำประสำนของขวัญ ของรำงวัล ของที่ระลึก ร่วมงำนในโอกำสต่ำงๆ  จ ำนวน 20  ครั้ง 
 4.5  ติดต่อประสำนงำนผู้บริหำรในกำรเข้ำร่วมงำนพิธีกำรประจ ำปี งำนรับ-ส่งเสด็จ กับทำง
จังหวัด  จ ำนวน  25  คร้ัง 
 4.6  กำรใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรสื่อสำรและรับส่งเอกสำร  จ ำนวน  20  คร้ัง 
 4.7  รับโทรศัพท์ในกำรประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอก  จ ำนวน  2,000  คร้ัง 
5.  งำนอื่นๆ ที่รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีมอบหมำย 
 
 
 

 
 
 
 
 

ในกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2554 – กันยำยน 2555 งำนประชำสัมพันธ์ได้ด ำเนินงำนดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้ 

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
1.1 จัดท ำจดหมำยข่ำวพิงค์รำชภัฏ   จ ำนวน  2  ฉบับ 

ก ำหนดเผยแพร่เป็นรำยปักษ์ (15 วัน)  จัดพิมพ์คร้ังละ 2,000 ฉบับ ส ำหรับแจกตำมรำยกำร
ต่อไปนี ้
 วำงแจก ณ จุดประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 2 จุด ได้แก ่

- ห้องประชำสัมพันธ์ 
- กองพัฒนำนักศึกษำ 

 แจกให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 15 หน่วยงำน  
 น ำส่งธุรกำรเพื่อน ำส่งทำงไปรษณีย์ จ ำนวน  293  ฉบับ  

- มหำวิทยำลัยรำชภัฏ     
- ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้เกษียณอำยุรำชกำร , สื่อมวลชน     
- โรงเรียนในเขตภำคเหนือตอนบน               

1.2 จัดท ำป้ำยต้อนรับ / โปสเตอร์ / สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ   จ ำนวน  25  รำยกำร    
เพื่อติดตั้งบอร์ดประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัย  ได้แก่ 
- หน้ำห้องประชำสัมพนัธ ์ ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
- บอร์ดประชำสัมพนัธ์บริเวณหลงัคำคุมทำงเดนิ 
- บอร์ดประชำสัมพนัธ์ของคณะ ส ำนัก หน่วยงำน 

1.3 จัดท ำบัตรอวยพรปใหหม่ ส.ค.ส. 2555  จ ำนวน  2,000  ใบ   
1.4 จัดท ำสมุดไดอำรี่  จ ำนวน  1,000  เล่ม  แบ่งจ่ำย ดังนี้ 

- ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร  จ ำนวน      800 เล่ม 
- อื่นๆ (รำยกำรขออนุเครำะห์เพิ่มเติม) จ ำนวน      200 เล่ม 

1.5 จัดท ำหนังสือเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปใ 2555 จ ำนวน      500       เล่ม   



 
 

  

งานเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 จัดท ำเวบไซต์ประชำสัมพันธ์ www.public.cmru.ac.th   จ ำนวน  75  คร้ัง 
2.2 จัดท ำ FanPage ภำพกิจกรรม www.facebook.com/cmruphotoactivities 28 
กิจกรรม 
2.3 จัดท ำ FanPage พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  1  รำยกำร 
2.4 จัดส่ง SMS CMRU จ ำนวน 60 คร้ัง รวมทั้งสิ้น 177,240 ข้อควำม 

ตำมควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ำกัด  
ผ่ำนระบบ AIS และ One-2-Call ซึ่งมีสมำชิกทั้งหมด 2,954 คน 

2.5 ผลิตรำยกำรวิทยุเสียงจำกรำชภัฏ สวท.แม่ฮ่องสอน   จ ำนวน  51  คร้ัง 
2.6 ผลิตรำยกำรวิทยุเสียงจำกรำชภัฏ สวท.เพื่อกำรศึกษำ จ.ล ำปำง จ ำนวน   51   คร้ัง  
 

งานบันทึกภาพกิจกรรม    
 กิจกรรมบันทึกภำพนิ่งเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์   จ ำนวน   323   กิจกรรม 

 
งานจัดบอร์ด 

 จัดบอร์ดประกำศ , โปสเตอร์  จ ำนวน   87   คร้ัง 
 

งานส่งข่าวสื่อมวลชน 
5.1 กิจกรรมส่งข่ำว ปฏิทินกิจกรรม ภำพข่ำว บทควำมแขนงสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์          

 หนังสือพิมพ ์  จ ำนวน          107  ข่ำว 
 วิทยุกระจำยเสียง  จ ำนวน  38 คร้ัง 

5.2 กิจกรรมตัดข่ำวสื่อสิ่งพิมพ์ (Clipping News) 
 ข่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  จ ำนวน    541 ข่ำว 
 ข่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏอ่ืนๆ และข่ำวกำรศึกษำ  จ ำนวน 1,532   ข่ำว 

5.3 กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนท ำข่ำว / แถลงข่ำว 
 วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2554 อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนควำมเรียบร้อยให้แก่

สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์สยำมกีฬำในกำรถ่ำยท ำรำยกำรกำรผลิตจุลินทรีย์ EM Ball  เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ ำท่วม ณ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 

 วันที่ 22 ธันวำคม 2554 พำคณะผู้บริหำรและตัวแทนนักศึกษำร่วมงำนแถลงข่ำว
เปิดตัวหนังสือ @Campus ซึ่งเป็นหนังสือเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 8 สถำบันอุดมศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่  

 วันที่ 7 มกรำคม 2555 อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนควำมเรียบร้อยให้แก่
สื่อมวลชนสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ในกำรสัมภำษณ์นักศึกษำประเด็นกำรแต่งกำย 
 

 วันที่ 16 มกรำคม 2555 อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนควำมเรียบร้อยให้แก่
สื่อมวลชนในกำรท ำข่ำวพิธีเปิดห้องสมุดตะวันออกกลำงศึกษำและห้องสมุดประชำคมอำเซียน  ณ อำคำร
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2555 จัดงำนแถลงข่ำวกำรก่อสร้ำงองค์พระมหำเจดีย์ ณ 
ศำลำพระพุทธจตุรทิศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 



 
 

  

 วันที่ 10 มีนำคม 2555 เรียนเชิญสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมท ำข่ำว              
กำรระดมควำมคิดเห็นบทบำทของวิทยำลัยแม่ฮ่องสอนกับภำรกิจเพื่อกำรพัฒนำ ณ วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 
ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

 วันที่ 30 มีนำคม 2555 อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนควำมเรียบร้อยให้แก่
สื่อมวลชนสถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ในกำรถ่ำยท ำรำยกำรงำนวิจัยสำขำวิชำกำรเกษตรของ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 วันที่ 22 พฤษภำคม 2555 ท ำสกู๊ปข่ำวนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ร่วมพิธีท ำบุญใส่ขันดอกอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหำร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 วันที่ 23 มิถุนำยน 2555 ท ำสกู๊ปข่ำวค่ำยเยำวชนคนรักชำติ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 วันที่ 14 สิงหำคม 2555 จัดงำนแถลงข่ำวและพิธีจับฉลำกกำรแข่งขันกีฬำ 
USTCM 2012 (กำรแข่งขันกีฬำทัวร์นำเมนต์มหำวิทยำลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2555) 

 
งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

กำรประสำนงำนกับสื่อมวลชนและร่วมกิจกรรมหนวำระส ำคัญ    
 วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554 ส่งบทอำเศียรวำทเพื่อร่วมถวำยพระพรเนื่องในวันคล้ำย                

วันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทำง WE.TV. ช่อง 25 SOUND HA CHANNEL 
 วันที่ 4 สิงหำคม 2555 พำคณะผู้บริหำรร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสก้ำวสู่ปีที่ 43 

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

งานโฆษณามหาวิทยาลัย 
7.1  ร่วมบันทึกเทปถวำยพระพร 

 วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2554 พำคณะผู้บริหำรพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษำเข้ำร่วม
บันทึกเทปถวำยพระพรวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ช่อง 11 เชียงใหม่ 

 วันที่ 24 กรกฎำคม 2555 พำคณะผู้บริหำรพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษำเข้ำร่วม
บันทึกเทปถวำยพระพรวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ณ 
สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เชียงใหม่ 

 
งานราชภัฏสัญจร 

8.1 จัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ 
 วันที่ 6 ตุลำคม 2554 จัดกิจกรรม Road Show แนะแนวกำรศึกษำมหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับรำยกำรรถโรงเรียน สถำนีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลแอร์
พอร์ตพลำซ่ำ  จ.เชียงใหม่ 

 วันที่ 8 สิงหำคม 2555 จัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียน               
สันป่ำตองวิทยำคม อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ ในโอกำสเยี่ยมชมและรับทรำบข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอน แหล่งเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 วันที่ 31 สิงหำคม 2555 จัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ฝำยกวำงวิทยำคม และโรงเรียนสำธิตเทศบำลเชตวัน ในโอกำสเยี่ยมชมและรับทรำบข้อมูลหลักสูตรกำร



 
 

  

เรียนกำรสอน แหล่งเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย ณ ห้องประชุมเอื้องสำมปอยหลวง อำคำรรำชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ 

8.2 จัดกิจกรรมตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ  
 วันที่ 10-11 พฤศจิกำยน 2554 จัดนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 

16  ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 วันที่ 6-7 ธันวำคม 2554 จัดนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 16 ณ 

อำคำรกีฬำเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง อ.เมือง จ.เชียงรำย 
 
งานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยฯ FM 88.5 MHz 

9.1 เผยแพร่สปอตกิจกรรม 
 กิจกรรมของมหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  8,400 คร้ัง 
 กิจกรรมของหน่วยงำนภำครัฐ และภำยนอก           20,350  คร้ัง 

9.2 ด ำเนินรำยกำรวิทยุ 
9.3 ผลิตรำยกำรร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร     จ ำนวน    13    หน่วยงำน 

เป็นกำรให้เวลำ และกำรร่วมผลิตรำยกำรกับหน่วยงำนรำชกำรในท้องถิ่น  เพื่อ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน กิจกรรม สำระ ควำมรู้ต่ำงๆ ไปยังประชำชนทั่วไป ดังนี้ 

 
ที่ หน่วยงำน สนองนโยบำยรัฐ ชื่อรำยกำร 
1 โรงเรียนสำธิต ม.รำชภัฏเชียงใหม่ กำรศึกษำ 108 วิธีพิชิตใจลูกรัก 
2 สวนสัตว์เชียงใหม่ ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ธรรมชำติกับสวนสัตว์เชยีงใหม่ 
3 โรงเรียนโกวิทธ ำรงเชียงใหม่ กำรศึกษำ เติมฝันปนัรัก 
4 สถำนีต ำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ควำมมั่นคง พูดจำภำษำกฎหมำย 
5 โรงพยำบำลนครพิงค ์ สำธำรณสุข สำระนำ่รู้จำกโรงพยำบำลนครพิงค์ 
6 สถำบนัภำษำศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม สำนศลิป์ ถิ่นล้ำนนำ 
7 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ กำรศึกษำ พืชอำหำรปลอดภัย 
8 ส ำนักงำนจดัหำงำนจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดิกำรสงัคม จัดหำงำนสัมพนัธ ์

9 
สมำคมวำงแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทย 

สุขภำพ ครอบครัวมีสุข 

10 ส ำนักวิทยบริกำร และเทคโนโลยีฯ กำรศึกษำ ไอท ีอินไซด ์

11 
สำขำวชิำนิติศำสตร์ คณะมนษุยศำสตร์ 
และสังคมศำสตร ์

กำรศึกษำ พูดจำภำษำกฎหมำย 

12 ศูนย์บ ำบัดรักษำยำเสพติดเชยีงใหม่ ควำมมั่นคง สำธำรณสุข บอกเล่ำเก้ำสิบ 
13 เทศบำลต ำบลชำ้งเผือก ควำมมั่นคง เทศบำลต ำบลชำ้งเผือกพบประชำชน 

 
 
 
 
 



 
 

  

งานชุมชนสัมพันธ์โดยใช้สถานวิีทยุเป็นสื่อกลาง FM 88.5 MHz 
10.1 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์     จ ำนวน    10     คร้ัง 

เป็นกิจกรรมเฉพำะกิจต่ำงๆ ที่สถำนีฯร่วมกับชุมชนด ำเนินกำรร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยฯ กับชุมชน  

 กิจกรรมร่วมจัดงำนวันเด็กร่วมกับชุมชนบำ้นกู่เต้ำ 
 กิจกรรมสนับสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีน 
 กิจกรรมสนับสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำนิเทศโชว์ คร้ังที่ 16 
 กิจกรรมสนับสนนุกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำญี่ปุน่ 
 โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรท ำควำมด ี
 ร่วมรณรงค์โครงกำรลดอำชญำกรรมช่วงเทศกำล สภ.ช้ำงเผือก 

10.2  กิจกรรมถ่ำยทอดเสียง   จ ำนวน   1    คร้ัง 
 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคเหนือ 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วทิยำเขตสะลวง – ขี้เหล็ก 
10.3  กิจกรรมฝึกประสบกำรณ์ 

เป็นสถำนที่ฝึกอบรมนักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำหำควำมรู้  และฝึกประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
ทำงด้ำนวิทยุกระจำยเสียง และรับสมัครนักศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ ที่สนใจเข้ำมำเป็น
ผู้ด ำเนินรำยกำรทำงสถำนีฯ 

 ฝึกนักศึกษำผู้ด ำเนินรำยกำร    5 คน 
 เป็นสถำนที่ศึกษำคน้คว้ำของนกัศึกษำ   2 คน 

งานสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อยู่ในระหว่ำงกำรจัดตั้งและทดลอง
ออกอำกำศ เร่ิมในเดือนกันยำยน 2554) 

11.1  บันทึกภำพขำ่วโทรทัศน์กจิกรรมของมหำวิทยำลัย  จ ำนวน 13  คร้ัง 
11.2  ผลิตรำยกำรทันข่ำวรำชภัฏเชียงใหม่     จ ำนวน   4  คร้ัง 
  

จัดรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ช่วงเชำ้เวลำ 07.30 น.)  จ ำนวน  180  คร้ัง 
ลงทะเบียนหนังสือรับงานประชาสัมพันธ์ จ ำนวน  793  ฉบับ 
งานสลับสายโทรศัพท ์ จ ำนวน  5,008  ครั้ง  ทำงหมำยเลขโทรศัพท์  0-5388-5555  โดย

มีหมำยเลขโทรศัพท์ภำยในในกำรสลับสำยโทรศัพท์ คือ หมำยเลข 0 
 

งานบริการติดต่อสอบถาม ใหค้ าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ จ ำนวน 897 คร้ัง 
เป็นประจ ำทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 07.30 – 20.30 น. โดยเร่ืองที่ติดต่อส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำร

รับสมัครนักศึกษำ กำรจัดกิจกรรมของคณะ สถำบัน ส ำนัก สอบถำมกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
กำรโอนย้ำย และติดต่อหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เป็นต้น 

 
งานบริการรับ – ส่งคืนทรัพย์สิน / เอกสารส าคัญ 

 ผู้น ำส่งทรัพยส์ิน/เอกสำรส ำคัญ    39 รำย 
 รับแจ้งติดตำมทรัพย์สิน/เอกสำรส ำคัญ   14 รำย 
 ผู้ติดต่อรับทรัพย์สนิ/เอกสำรส ำคัญ   21  รำย 
 จัดส่งเอกสำรตำมที่อยู่ (กรณีเฉพำะเอกสำร)  14 รำย 



 
 

  

 
 
 
 

 
 
1.  รำยงำนหนังสือเข้ำ     จ ำนวน 3,892 ฉบับ 

 2.  รำยงำนหนังสือออก     จ ำนวน   295   ฉบับ 
 3.  ให้บริกำรยืมอุปกรณ์ส ำหรับจัดกิจกรรม   จ ำนวน   145 ฉบับ 

4.  เก็บรักษำรถจักรยนต์ที่ลืมกุญแจ    จ ำนวน 1,253 ฉบับ 
5.  ขอใช้สถำนที่จัดกิจกรรม    จ ำนวน   260 ฉบับ 
6.  ลงทะเบียนรบัวัสดุ - อุปกรณ ์ พร้อมติดรหัส  จ ำนวน   151 ฉบับ 
7.  งำนเบิกจ่ำยวสัด ุ     จ ำนวน 1,741 ฉบับ 
8.  งำนลงเลขครุภัณฑ ์     จ ำนวน     10 ฉบับ 
9.  งำนลงเลขทรัพยส์ินต่ ำกว่ำเกณฑ์    จ ำนวน     20 ฉบับ 
10.  ด ำเนินกำรซ่อมไฟฟ้ำ     จ ำนวน   519 ฉบับ 

 11.  งำนเปลี่ยนและติดตั้งวัสดุใหม่งำนไฟฟ้ำ   จ ำนวน   225 ฉบับ 
 12.  ด ำเนินกำรซ่อมโทรศัพท ์    จ ำนวน   191 ฉบับ 
 13.  ซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศ    จ ำนวน   257  ฉบับ 

14. งำนท ำบัตรจอดรถยนต ์    จ ำนวน   557 ฉบับ 
 15.  ด ำเนินกำรซ่อมประปำ     จ ำนวน   291 ฉบับ 
 16.  ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงทั่วไปและงำนขนยำ้ยอุปกรณ์  จ ำนวน    497 ฉบับ 

17.  งำนเกษตร       จ ำนวน   148 ฉบับ 
 

ปัญหำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1. ควำมต้องกำรขอผู้ขอใช้บริกำรไม่ชัดเจน ในกำรให้
ข้อมูลที่ต้องกำรปรับปรุง  เช่น งำนติดตั้งวัสดุบังแสง    
   1.1  อำจำรย์บำงท่ำนต้องกำรให้ห้องเรียนมืด 
เพื่อใช้งำนเครื่องโปรเจคเตอร์ แต่อำจำรย์บำงท่ำน
ต้องกำรให้มีแสงเข้ำห้องบำง 
   1.2 กำรเข้ำพื้นที่เพื่อด ำเนินกำรติดตั้ง ซึ่งห้องเรียน
เป็นตำรำงนอกและมีกำรเรียนกำรสอนตลอดเวลำ 

1. ขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสำขำประสำน
อำจำรย์ผู้ใช้งำนและให้แจ้งข้อมูลให้ทำงงำนอำคำร
ทรำบ 
2. เข้ำด ำเนินกำรในช่วงสอบกลำงภำคเรียนที่ 1 
 

2. กำรเปลี่ยนพัดลมที่ช ำรุดภำยในห้องเรียน 
   2.1 ในกำรท ำงำนมีเสียงดังซึ่งเกิดจำกกำรใช้
สว่ำน  และส่งผลรบกวนกำรสอนของอำจำรย์ห้อง
ข้ำงเคียง 
   2.2 พัดลมท ำงำนหนัก โดยเฉลี่ย 8 – 10 ชั่วโมง
ต่อวัน และตลอด 1 สัปดำห์ จึงท ำให้มอเตอร์พัดลม
ไหม้ 

1. เจ้ำหน้ำที่ขออนุญำตเข้ำท ำงำนในวันเสำร์หรือวัน
อำทิตย์หลังเลิกเรียน เวลำ 18.00 – 20.00  น. 
2. ขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที่แม่บ้ำนประจ ำ
อำคำรช่วยปิดพัดลมหลังจำกที่ไม่มีกำรเรียนกำร
สอน 
 



 
 

  

ปัญหำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
3. กำรเปลี่ยนหลอดนีออน แบบประหยัดพลงังำน   
ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
   3.1 ไม่สำมำรถเข้ำด ำเนนิกำรในบำงห้องได้ 
เนื่องจำกติดกำรเรียนกำรสอน 
   3.2 บุคลำกรที่ด ำเนินกำรเปน็ของหน่วยงำน
ภำยนอก 

   ท ำบันทึกข้อควำมแจ้งหน่วยงำนให้รับทรำบและขอ
อนุญำต เข้ำด ำเนินกำรในวันเสำร์ – วันอำทิตย์ โดย
ประสำนแม่บ้ำนในกำรเปิดอำคำร   
 

4. จ้ำงซ่อมรอยน้ ำรั่วจำกพื้นห้องน้ ำ บ้ำนพัก
อำจำรย์ชำวต่ำงชำติ เลขที่ 4/2 ซึ่งรั่วลงมำบ้ำนพัก
อำจำรย์ต่ำง ประเทศชัน้ลำ่ง เลขที่ 4/1 ผู้รับเหมำ
ด ำเนินกำร 
   4.1  กำรสื่อสำรที่ไม่เข้ำใจซึ่งกันระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรกับอำจำรย์ต่ำงประเทศ 
   4.2 กำรรอเวลำในกำรปฏิบัตงิำน  เนื่องจำก
อำจำรย์ไม่หยุดกำรใช้ห้องน้ ำจึงท ำให้พื้นเปียกน้ ำ 
   4.3 น้ ำที่รั่วซึมไม่ได้เกิดจำกพื้นกระเบื้องที่ระบบ
กันซึมเสื่อมอำยุกำรใช้งำนเท่ำนัน้ผู้รับเหมำยังพบ  
ปัญหำว่ำท่อส่งปฏิกูลมีรอยแตกร้ำวแนวยำว  จึงท ำ
ให้กำรซ่อมพื้นห้องน้ ำในครั้งนี้  ยังไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำน้ ำรั่วได้ทัง้หมด 
   4.4 ซิงค์น้ ำล้ำงจำนอยู่บริเวณกลำงห้อง ซึ่งน้ ำที่
ใช้งำนมีกำรร่ัวซึมลงที่พืน้ห้องและพื้นห้องเป็นไม้
กระดำน ท ำให้บ้ำนด้ำนลำ่งประสบปัญหำ 
   4.5 อ่ำงล้ำงหน้ำตดิตั้งอยู่นอกห้องน้ ำ ติดประตู
ทำงเข้ำห้องน้ ำและใต้อ่ำงล้ำงหน้ำเปน็พื้นไม้
กระดำน  เวลำน้ ำล้นอำ่งจะมนี้ ำหยดลงบำ้นชั้นล่ำง 

1. ประสำนผู้ดูแลอำจำรย์ต่ำงประเทศของสถำบัน
ภำษำฯ เพื่อขอควำมอนุ เครำะห์แจ้ งอำจำรย์
ต่ำงประเทศบ้ำนเลขที่  4/2 ให้งดใช้ห้องน้ ำ  1 
สัปดำห์ และห้ำมน ำขยะและเศษอำหำรทิ้งในซิงค์ 
เพรำะเป็นสำเหตุท ำให้ซิงค์น้ ำอุดตันและรั่วได้ 
2. ย้ำยซิงค์อ่ำงลำ้งชำมและท่อน้ ำทิ้งไปด้ำนทิศ
ตะวันออก 
3. ของบประมำณเปลี่ยนชักโครกจำกเดิมท่อส่งลง
ด้ำนล่ำง (ใต้ฝ้ำเพดำนบ้ำนเลขที่ 4/1) เป็นชักโครก
ที่ท่อส่งออกทำงด้ำนหลังแทน 
 

5. เปลี่ยนเพลำประตูเหล็กม้วน  อำคำรหอประชุม
เอื้องเงินหลวง (หอประชุมใหญ่ ) เนื่องจำกไม่
สำมำรถเปิดใช้งำนได้ 

5.1 ห้องประชุมใช้เป็นสถำนที่สอบกลำงภำคเรียน 
   5.2 ระยะเวลำในกำรติดตั้งและเปลี่ยนแผ่นประตู
ใช้เวลำนำน ประมำณ 3 ชั่วโมง 
   5.3 ประตูม้วนด้ำนตรงข้ำมโรงอำหำรแผ่นใบ
ของเดิมสั้น ท ำให้เวลำเปิด – ปิด ท ำให้ประตูหลุด
ออกจำกรำงประคองด้ำนข้ำง 

5.4 กำรใช้ งำนไม่มีถูกวิธี ของแม่บ้ ำนดูแล
หอประชุม 

1. ประสำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำร เพื่อหำวันที่ไม่มี
กำรสอบ 
2. ก ำชับผู้รับเหมำให้เข้ำด ำเนินกำร  โดยต้องตรง
ต่อเวลำที่มหำวิทยำลัยแจ้ง 
3. เสริมเสำเหล็กด้ำนข้ำง เพื่อขยับรำงประคอง
ประตูม้วนเข้ำมำด้ำนในป้องกันแผ่นบำนประตูหลุด 
เวลำปิด – เปิด 
4. แนะน ำให้ใช้เหล็กดึงประตู เวลำเปิด – ปิด ทุก
คร้ัง  เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำน 
 

  



 
 

  

 
 
 

รำยละเอียด จ ำนวน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 
1. งานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

 1.1 รับแจ้งแบบเร่งด่วนทำง
โทรศัพท์ ทั้งอำจำรย์/นักศึกษำ 

3,490 ครั้ง 1. อินเตอร์ขัดข้อง 
2. อำจำรย์พิเศษไม่มีรหัสผ่ำนPassword 
3. คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
4. อำจำรย์ไม่ช ำนำญในกำรใช้อุปกรณ์ 
5. เจ้ำหน้ำที่ติดภำรกิจต้องควบคุมกำรใช้อุปกรณ์ห้องประชุมที่ได้รับ
มอบหมำย ท ำให้ไม่สำมำรถไปด ำเนินกำรแก้ไขในเขตที่รับผิดชอบได้ทันที 

- หำกเกิดจำกเครื่องเจ้ำหน้ำที่
คอมพิว เตอร์  หน่วยงำนโสต
ด ำเนิน กำรแก้ไข หำกเป็นเพรำะ
ระบบ server ของมหำวิทยำลัย 
แจ้งส ำนักวิทยบริกำรด ำเนินกำร
แก้ไขทันท ี
- เข้ำรหัสเจ้ำหน้ำที่เพ่ือใช้งำนไป
ก่อนและแนะน ำ ให้อำจำรย์
ติดต่อคณะเพ่ือขอรหัส ผ่ำนเพ่ือ
ใช้งำนในครั้งต่อไป 
- เจ้ำหน้ำที่โสตด ำเนินกำรแก้ไข 
กรณีระบบสำยสัญญำณหลุด 
หรือต้องลงระบบ window ให้
ใหม ่



 
 

  

รำยละเอียด จ ำนวน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 
- แนะน ำ อำจำรย์ ใ นกำร ใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ  โ ด ย แนะน ำ ท ำ ง
โทรศัพท์ หำกยังใช้ไม่ได้ จะไป
ด ำเนินกำรแก้ไขทันท ี
- มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ท่ำนอ่ืน
ปฏิบัติงำนแทน 

 1.2 ตรวจเช็คและท ำควำม
สะอำดอุปกรณ์มัลติมีเดีย
ห้องเรียนทั้งหมด 117 ห้อง/ปี 

116 ครั้ง - ห้องเรียนไม่ว่ำงด ำเนินตรวจเช็คและท ำควำมสะอำดเนื่องจำกจัดกำร
เรียนกำรสอนติดต่อหลำยชั่วโมง 

- ตรวจสอบเวลำตำรำงเรียนที่ไม่
จัดกำรเรียนกำรสอน ช่วงเวลำ 
11.00-12.00 น. และเวลำ 
17.00-18.00 น. 

 1.3 ปรับเปลี่ยนระบบกำร์ดจอ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 
อำคำร 27 

62 เครื่อง - ห้องเรียนไม่ว่ำงด ำเนินตรวจเช็คและท ำควำมสะอำดเนื่องจำกจัดกำร
เรียนกำรสอนติดต่อหลำยชั่วโมง 

- ตรวจสอบเวลำตำรำงเรียนที่ไม่
จัดกำรเรียนกำรสอน ช่วงเวลำ 
11.00-12.00 น. และเวลำ 
17.00-18.00 น. 

2. งานบริการอุปกรณ์โสตประจ าห้องประชุม 
 2.1 งำนบริกำรหอประชุม 70 ครั้ง - อำคำรเก่ำสถำนที่เปิดโล่งฝุ่นละอองมีมำก ไม่สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์ถำวร

ได ้
- ห ำ ก เ ป็ น ง ำ น ส ำ คั ญ ข อ ง
มหำวิทยำลัยก็ติดตั้ ง อุปกรณ์ 
เสริมให้สมบูรณ์ หรือเช่ำเครื่อง
เสียงมำแทน 

 2.2 งำนบริกำรห้องประชุม 260 ครั้ง - บำงครั้งมีกำรขอให้ห้องแบบเร่งด่วนเจ้ำหน้ำที่ไม่ทรำบล่วงหน้ำและต้อง - ควรมีกฎระเบียบกำรจองห้อง 



 
 

  

รำยละเอียด จ ำนวน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 
เอ้ืองผึ้ง ชั้น 2 อำคำร 27 ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ เช่น ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ในห้องเรียน หรือบริกำร

ห้องประชุมอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ท ำให้ล่ำช้ำในกำรเตรียมระบบ
เนื่องจำกระบบควบคุมภำพและเสียงที่ทันสมัยกำรใช้งำนค่อนข้ำงซับซ้อน 

และมีกำรประสำนงำนล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง 

 2.3 งำนบริกำรห้องประชุม
เอ้ืองค ำ ชั้น 3 อำคำร 27 

126 ครั้ง - บำงกรณีมีกำรจองห้องประชุมซ้ ำซ้อน - ควรน ำระบบเทคโนโลยีกำร
จองห้องประชุมมำใช้ให้ชัดเจน
มำกขึ้น 

 2.4 งำนบริกำรห้องประชุม
เอ้ืองสำมปอยหลวง ชั้น 15 
อำคำร 27 

120 ครั้ง - อุปกรณ์ท ำงำนหนักมำกเพรำะจัดเป็นห้องเรียนรวมทุกวัน รวมทั้งตอน
เย็น จันทร์-ศุกร์ และ เสำร์-อำทิตย์ 

- เพ่ิมกำรตรวจสภำพอุปกรณ์
กำรใช้งำนให้ได้ตำมปกติ 

 2.5 งำนบริกำรหอประชุมทีปัง
กรรัศมีโชติ 

22 ครั้ง - สถำนที่ห่ำงไกล ใช้เวลำในกำรเดินทำง - ขอรับบริกำรรถมหำวิทยำลัย
ไปรับ/ส่ง 

 2.6 บริกำรห้องประชุมศูนย์ฝึก
ปฏิบัติกำรท่องเที่ยว 

58 ครั้ง - ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน และห้องประชุม อยู่ห่ำงจำกส ำนักงำน
ปฏิบัติงำนพอสมควร อดีตมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องประชุมดูแลและ
ให้บริกำร 

- ติดตั้งระบบกำรใช้อุปกรณ์
พร้อมค ำอธิบำยให้ใช้งำนง่ำย
ที่สุดเพรำะคล้ำยห้องเรียนทั่วไป 

3. งำนบริกำรอุปกรณ์โสต
ภำคสนำม 

20 ครั้ง - ไม่มีระบบภำพและเสียงติดตั้งประจ ำ ต้องขนย้ำยไปมำและใช้เวลำใน
กำรติดตั้ง 

- ขออนุเครำะห์รถมหำวิทยำลัย
รบั-ส่ง 

 4.1 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 15 ครั้ง - - 
 4.2 ซ่อมครุภัณฑ์ (ส่งซ่อม)  10 ครั้ง - - 
 5.1 เป็นคณะกรรมกำร TOR 
กำรติดตั้งอุปกรณ์มัลติมีเดีย

66 ห้อง - - 



 
 

  

รำยละเอียด จ ำนวน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 
ประจ ำห้องเรียน 66 ห้อง อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
งานด้านพัฒนา 
1. กำรติดตั้งอุปกรณ์มัลติมีเดีย
ประจ ำห้องเรียน 66 ห้อง อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร 

66 ห้อง ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงซับซ้อน ห้องเรียนไม่ค่อยว่ำง ติดตั้งล ำบำก คอยหำช่วงเวลำห้องเรียนว่ำง 
และท ำงำนล่วงเวลำ 

2. เปลี่ยนจอรับภำพชนิดจอยืด 
ขนำด 100 และ 120 นิ้ว ใน
ห้องเรียน อำคำร 27 

28 จอ ห้องเรียนไม่ค่อยว่ำง ติดตั้งล ำบำก คอยหำช่วงเวลำห้องเรียนว่ำง 

3. เพ่ิม RAM ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
ประจ ำอำคำร 27 

62 ตัว ห้องเรียนไม่ค่อยว่ำง ติดตั้งล ำบำก ตรวจสอบเวลำตำรำงเรียนที่ไม่
จัดกำรเรียนกำรสอน ช่วงเวลำ 
11.00-12.00 น. และเวลำ 
17.00-18.00 น. 

4. เปลี่ยนหลอดเครื่องฉำย
โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Panasonic 
และยี่ห้อ Epson 

53 หลอด ห้องเรียนไม่ค่อยว่ำง ถอดเปลี่ยนล ำบำก คอยหำช่วงเวลำห้องเรียนว่ำง 

5. เปลี่ยนเก้ำอ้ีอำจำรย์ผู้สอน
ประจ ำห้องเรียน อำคำร 27 

8 ตัว - - 

6. ติดตั้งระบบเลือกสัญญำณ
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

50 ชุด ห้องเรียนไม่ค่อยว่ำง ติดตั้งล ำบำก ตรวจสอบเวลำตำรำงเรียนที่ไม่
จัดกำรเรียนกำรสอน ช่วงเวลำ 



 
 

  

รำยละเอียด จ ำนวน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 
บริเวณอำคำรจตุรคำร 11.00-12.00 น. และเวลำ 

17.00-18.00 น. 
7. ติดตั้งจอมอเตอร์ขนำด 200 
นิ้ว ห้องประชุมชั้น 15 

1 ชุด ห้องประชุมใช้เป็นห้องเรียนไม่ค่อยว่ำง ติดตั้งล ำบำก ต้องโยกวิชำเรียนไปเรียน
ห้องเรียนอื่นที่ว่ำงแทน 

8. ลงระบบปฏิบัติกำร 
Windows7 ประจ ำห้องเรียน
จำกทั้งหมด 117 เครื่อง 

115 เครื่อง ห้องเรียนไม่ว่ำงในช่วงเวลำ จึงท ำให้ไม่สะดวกในกำรติดตั้ง ด ำเนินกำรลงโปรแกรมช่วงเวลำ 
11.00-12.00 น. และเวลำ 
17.00-18.00 น. หรือตรวจเช็ค
ห้องเรียนทีว่่ำง 

 



 
 

  

รำยงำนกำรปรับปรุง/ก่อสร้ำงภำยในมหำวิทยำลัย และวิทยำเขตต่ำงๆ 
1. วิทยำเขตเวียงบัว : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 งำนทำสีอำคำรเรียนสำธิต 5 ชัน้  
 อำคำรโรงเก็บพัสดชุั่วครำว คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
 งำนทำสีอำคำร 19  
 งำนทำสีอำคำร 1, อำคำร 2 
 งำนตรวจสอบกำรคืนหลักประกันงำนปรับปรุงเรือนอนุสำรสุนทร 
 งำนตรวจสอบกำรคืนหลักประกันงำนปรับปรุงศำลำเอนกประสงค์  
 งำนตรวจสอบกำรคืนหลักประกันงำนปรับปรุงรั้ว หลังคำคลุม ลำนจอดรถ  
 งำนตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรอนุบำลโรงเรียนสำธิต 
 งำนออกแบบอำคำรเรียนโรงเรียนอนุบำลสำธิต 
 ตรวจสอบกำรร่ัวซึมอำคำรกำรศึกษำพิเศษ 
 ส ำรวจและค ำนวณพื้นที่รื้อถอนเพื่อก่อสร้ำงอำคำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
วิทยำเขตเวียงบัว : อยู่ระหว่างด าเนินการสอบราคา 

 งำนปรับปรุงห้องน้ ำอำคำร 27 
 งำนปรับปรุงบ้ำนพักอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ 
 งำนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลำนจอดรถหน้ำอำคำร 2 
 งำนปรับปรุงห้องใบลำน อำคำรเทพรัตนฯ  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  

วิทยำเขตเวียงบัว : อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง/ก่อสร้าง 
 งำนปรับปรุงส ำนักงำนสถำบันภำษำ ศิลปและวัฒนธรรม 
 หลังคำคลุมสนำมกีฬำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. วิทยำเขตแม่สำ : ด าเนินการแล้วเสร็จ/ด าเนินการปรบัปรุง/ก่อสร้าง 

 งำนปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ) 
 งำนต่อเติมอำคำรห้องสมุด (ก ำลังด ำเนนิกำรก ำหนดรำคำกลำง) 
 ลำนจอดรถ (ก ำลังด ำเนินกำรก ำหนดรำคำกลำง) 
 อำคำรโรงอำหำร (ก ำลงัด ำเนนิกำรก่อสร้ำง) 
 

 
 
 
 
 
 
3. วิทยำเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก :  

 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น (ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง) 
 อำคำรศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ (ก ำลังด ำเนินกำรก ำหนดรำคำกลำง, ประกวดรำคำ) 
 

4. วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน  
 งำนก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำ (แล้วเสร็จ) 

 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 

1.  ท ำควำมสะอำดอำคำรห้องเรียน ห้องพัก ห้องปฏิบัติกำร ห้องน้ ำเป็นประจ ำทุกวัน 
2.  เบิกจ่ำยวัสดุงำนบำ้นส ำหรับเจ้ำหน้ำที่งำนอนำมยัและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน  24 คร้ัง 
3.  ร่วมเป็นกรรมกำรจัดสถำนที่งำนซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำและงำนอืน่ๆ 
4.  ร่วมเป็นกรรมกำรจัดสถำนที่สอบบรรจุข้ำรำชกำร (ก.พ.) 
5.  จัดสถำนที่สอบส ำหรับนักศึกษำภำคปกติและภำค กศ. ปช.  จ ำนวน  6 คร้ัง 
6.  ส่งบันทึกซ่อมกำรช ำรุดเสียหำยของวัสดุอุปกรณ์ประจ ำอำคำรต่ำงๆ  จ ำนวน  155  ฉบับ  
7.  งำนหนังสือเข้ำ   จ ำนวน 544  ฉบับ  
8.  หนังสือออก    จ ำนวน 541  ฉบับ  
9.  กิจกรรมคัดแยกขยะ  จ ำนวน   36  คร้ัง 

 

งำนพัฒนำงำนขัดล้ำงและงำนพัฒนำภำยในอำคำรต่ำงๆ 
ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2554 – 30 กันยำยน 2555 

วันท่ี งำนที่ปฏิบัติ สถำนที่ 
วันที่ 2 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 2 
วันที่ 8 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 4 
วันที่ 9 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 1 
วันที่ 14 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงพื้นห้องปฏิบัติกำร(ห้องเก็ตถวำ) อำคำร 12 
วันที่ 15 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงพื้นเคลือบน้ ำยำศำลำพระพุทธจตุรทิศ ศำลำพระพุทธฯ 
วันที่ 17 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงพื้นปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 4 ชั้น 1 
วันที่ 19 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงพื้นปั่นเงำพำสต้ำระเบียงทำงเดิน  อำคำร 5 ชั้น 1 
วันที่ 21 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดเบำะเก้ำอี้ ห้องส ำนักงำนอธิกำรบดี 
วันที่ 30 ตุลำคม 2554 ขัดล้ำงท ำควำมสะอำดพื้นบริเวณลำน ข่วงสังคีต อำคำร 11 
วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2554 ขัดล้ำงพื้นอำคำรอุตสำหกรรมศิลป์ อำคำร 9 
วันที่ 3 ธันวำคม 2554 ขัดล้ำงพื้นลำนหน้ำห้องงำนทะเบียนและ 411 อำคำร 3,4 
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2555 ขัดล้ำงพื้นบริเวณลำน ศำลำพระพุทธจตุรทิศ 
วันที่ 5 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 3 ชั้น 3 
วันที่ 6 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 5 ชั้น 3 
วันที่ 8 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 4 ชั้น 3 
วันที่ 9 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 4 
วันที่ 12 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 3 
วันที่ 13 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 3 
วันที่ 14 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 3 ชั้น 2 



 
 

  

วันท่ี งำนที่ปฏิบัติ สถำนที่ 
วันที่ 15 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 5 ชั้น 2 
วันที่ 16 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 4 ชั้น 2  
วันที่ 19 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 2 
วันที่ 20 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 2 
วันที่ 21 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำพื้นห้องเรียน 513,514 อำคำร 5 ชั้น 1 
วันที่ 22 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงพื้นปั่นเงำระเบียงทำงเดิน อำคำร 5 ชั้น 1 
วันที่ 23 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงพื้นปั่นพำสต้ำระเบียงทำงเดิน อำคำร 4 ชั้น 1 
วันที่ 27 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงพื้นปั่นพำสต้ำระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 1 
วันที่ 28 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำระเบียงทำงเดิน อำคำร 1 ชั้น 1 
วันที่ 31 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงศำลำพระพุทธจตุรทิศ ศำลำพระพุทธจตุรทิศ 
วันที่ 2 เมษำยน 2555 ขัดล้ำงปั่นพำสต้ำระเบียงทำงเดิน อำคำร 12 
วันที่ 3 เมษำยน 2555 เช็ดกระจกห้องพัก,ห้องเรียน อำคำร 1 ชั้น 2 

 

งำนเร่งด่วนและงำนเฉพำะกิจตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2554 – กันยำยน 2555 

วันท่ี งำนที่ปฏิบัติ สถำนที่ 
วันที่ 4 ตุลำคม 2554 ขนย้ำยเก้ำอี้แล็คเชอร์ช ำรุด อำคำรจตุรำคำร 
วันที่ 5 ตุลำคม 2554 จัดห้องสอบปลำยภำค อำคำรจตุรำคำร 
วันที่ 22 ตุลำคม 2554 งำนสวัสดิกำรถวำยน้ ำพระ วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 5 มกรำคม 2555 งำนเลี้ยงอธิกำรบดี 8 แห่ง วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 6 มกรำคม 2555 จัดสถำนที่สอบนักศึกษำโควต้ำ อำคำร 11,หอประชุม 
วันที่ 11 มกรำคม 2555 จัดสถำนที่งำนวันเกำหลี ลำนศำลำพระพทุธจตุรทิศ 
วันที่ 16 มกรำคม 2555 งำนรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้ำนแกน้อย 
วันที่ 22 มกรำคม 2555 จัดงำนประชุมส ำนักงบประมำณ วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2555 ขนย้ำยโต๊ะเก้ำอี้ห้องประชุม อำคำร 17 ชั้น 1 
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2555 ถวำยน้ ำพระสงฆ์ประชุมพระสังฆำธิกำร หอประชุมทีปังกร 
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2555 งำนวันรำชภัฏ  
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2555 จัดห้องสอบปลำยภำค จตุรำคำร, อำคำร 11 
วันที่ 24 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงพื้นระเบียงทำงเดินโดยรอบหอประชุมทีปังกรฯ วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 25 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงพื้นบันไดโดยรอบหอประชุมทีปังกร วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 26 มีนำคม 2555 ขัดล้ำงพื้นบริเวณลำนหน้ำหอประชุมทีปังกร วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 1 เมษำยน 2555 ขัดล้ำงบริเวณลำนศำลำพระพุทธจตุรทิศ วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 8 เมษำยน 2555 ขนย้ำยเก้ำอี้และท ำควำมสะอำดบริเวณ หอประชุมเอ้ืองเงิน 
วันที่ 10 เมษำยน 2555 จัดโต๊ะเก้ำอี้ตำมห้องซ้อมที่ใช้ในงำนพระรำชทำนปริญญำ หอประชุมทีปังกรฯ 
วันที่ 11 เมษำยน 2555 จัดเก้ำอี้ห้องประชุมและห้องต่ำงๆสวมผ้ำคลุมเก้ำอี้ หอประชุมทีปังกร 
วันที่ 12 เมษำยน 2555 เตรียมงำนท ำบุญและบวงสรวงฯ ลำนองค์พระพิฆเนศวร 



 
 

  

วันท่ี งำนที่ปฏิบัติ สถำนที่ 
วันที่ 13 เมษำยน 2555 งำนท ำบุญปีใหม่และงำนบวงสรวง ลำนพระพุทธจตุรทิศ 
วันที่ 17 เมษำยน 2555 ขนของสวัสดิกำรไปหอประชุมทีปังกร วิทยำเขตสะสลวง 
วันที่ 18 เมษำยน 2555 จัดเก้ำอี้ที่นั่งซ้อมบัณฑิต สนำมฟุตบอล 
วันที่ 19 เมษำยน 2555 จัดเก้ำอี้และจัดสถำนที่จัดเครื่องดื่ม 

งำนเลี้ยงฉลองบัณฑิต 
สนำมฟุตบอล 

วันที่ 20 เมษำยน 2555 ขนย้ำยวัสดุอุปกรณ์งำนอนำมัยฯไปหอประชุมทีปังกรฯ วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 21 เมษำยน 2555 จัดสถำนที่หอประชุมทีปังกร วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 22 เมษำยน 2555 จัดเก้ำอี้นั่งบัณฑิตจัดสถำนที่หอประชุมทีปังกร วิทยำเขตสะลวง 
วันที่ 23 เมษำยน 2555 ช่วยงำนสวัสดิกำรจัดเลี้ยงอำหำรเก็บสถำนที่ เรือนอนุสำร, 

สนำมฟุตบอล 
วันที่ 24 เมษำยน 2555 จัดสถำนที่และจัดเก้ำอี้ตำมห้องต่ำงๆ พร้อมคลุมปลอก

เก้ำอี ้
สนำมฟุตบอล 
หอประชุมทีปังกร 

วันที่ 25,26,27,28 เมษำยน 
2555 

บริกำรอำหำรว่ำงอำหำรกลำงวันดูแลควำมเรียบร้อย
สถำนที่และห้องน้ ำจัดเก้ำอี้ 

หอประชุมทีปังกร 

วันที่ 29 เมษำยน 2555 ช่วยงำนรดน้ ำด ำหัวอำจำรย์อำวุโส ห้องเอ้ืองค ำ, จตุรำคำร 
วันที่ 1 พฤษภำคม 2555 เก็บเก้ำอี้และโซฟำ,อุปกรณ์อ่ืนๆ หอประชุมทีปังกรฯ 
วันที่ 6 พฤษภำคม 2555 ล้ำงท ำควำมสะอำดพื้น ศำลำร่มโพธ์ 
วันที่ 8 พฤษภำคม 2555 จัดสถำนที่รับรำยงำนตัวนักศึกษำโควต้ำจัดห้องสอบ

คัดเลือกนักศึกษำปกติ 
หอประชุมเอ้ืองเงินหลวง
อำคำรจตุรำคำร 

วันที่ 12 พฤษภำคม 2555 จัดห้องสอบนักศึกษำ อำคำรจตุรำคำร 
วันที่ 19 พฤษภำคม 2555 จัดห้องสอบคัดเลือกนักศึกษำภำคพิเศษ อำคำรจตุรำคำร 
วันที่ 20 พฤษภำคม 2555 จัดสถำนที่รับรำยงำนตัวนักศึกษำภำคปกติ หอประชุม 

โรงยิม,อำคำร 27 
วันที่ 21 พฤษภำคม 2555 เก็บสถำนที่เก้ำอี้โต๊ะ หอประชุม,โรงยิม 

อำคำร 27 
วันที่ 25 พฤษภำคม 2555 จัดสถำนที่รับรำยงำนตัวนักศึกษำภำคพิเศษ หอประชุม,อำคำร 27 
วันที่ 26 พฤษภำคม 2555 เก็บอุปกรณ์สถำนที่รับรำยงำนตัว ถนนหน้ำอำคำร 27 
วันที่ 1 มิถุนำยน 2555 จัดห้องสอบเทียบโอนควำมรู้นักศึกษำ อำคำร 4 อำคำร 11 
วันที่ 3 มิถุนำยน 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษำภำคพิเศษ หอประชุมทีปังกร 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2555 จัดห้องสอบคัดเลือกสอบ กพ. จตุรำคำร, อำคำร 27 
วันที่ 29 กรกฎำคม 2555 ดูแลสถำนที่และห้องสอบ กพ. อำคำร 11,จตุรำคำร 
วันที่ 30 กรกฎำคม 2555 ขนเก้ำอี้แล็คเชอร์และจัดห้องสอบกลำงภำค โรงยิม, หอประชุม 

อำคำร 27, จตุรำคำร 
วันที่ 9 สิงหำคม 2555 งำนพัฒนำขัดล้ำงพื้นและบริเวณ ภำยในมหำวิทยำลัย 
วันที่ 24 กันยำยน 2555 งำนเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอำยุรำชกำร อำคำร 27 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
1.  กำรขอใช้รถภำยในจังหวัด    จ ำนวน 1,512 คร้ัง 
2.  กำรขอใช้รถไปรำชกำรต่ำงจงัหวัด      จ ำนวน 148 คร้ัง 
3.  หนังสือเข้ำ – ออก     จ ำนวน 2,662 ฉบับ 
4.  ซ่อมแซมรถ         จ ำนวน 100 คร้ัง 
 

กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนบริกำรรถขนย้ำย/รับ- ส่ง



 
 

  

  



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 1.  ตรวจสอบควำมถูกต้องเอกสำรเบิกจ่ำย 
       1.1 เงินรำยได้  จ ำนวน  11,205 ฉบับ 
       1.2 เงินงบประมำณ  จ ำนวน  4,625  ฉบับ 
 2.  รับเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและรำยได้อื่น  จ ำนวน  90,398  รำย 
 3.  กำรรับคืน-จ่ำยเงินยืมของลูกหนี้เงินงบประมำณ 

3.1 รับคืนเงินยืม  จ ำนวน  7,306 คร้ัง 
3.2 จ่ำยเช็คเงินยืม  จ ำนวน 1,179 คร้ัง 

 4.  จ่ำยค่ำประกันของเสียหำย  จ ำนวน  4,533 รำย 
 5.  เบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
  5.1 ค่ำรักษำพยำบำล  จ ำนวน 1,026 รำย 
  5.2 ค่ำเล่ำเรียนบุตร  จ ำนวน 124 รำย 
 6.  เบิกจ่ำยงบประมำณ 
  6.1 เงินรำยได้  จ ำนวน 8,762 ฉบับ 
  6.2 กองทุนพัฒนำบุคลำกร  จ ำนวน 83 ฉบับ 
  6.3 เงินผลประโยชน์ จ ำนวน 146 ฉบับ 
  6.4 เงินรับฝำกถอนคืน, เงินมัดจ ำประกันสัญญำ  จ ำนวน 234 ฉบับ 
  6.5 กองทุนสนับสนุนกำรบริหำรฯ  จ ำนวน 348 ฉบับ 
  6.6 กองทุนพระมหำเจดีย์  จ ำนวน 16 ฉบับ 
  6.7 เงินงบประมำณแผ่นดิน  จ ำนวน 3,926 รำยกำร 
  6.8 จัดท ำรำยกำรหักเงินเดือน  จ ำนวน 3,155 รำยกำร 
  6.9 จัดท ำรำยกำรหักเงินเดือน  จ ำนวน  52,579 รำยกำร 
  6.10 งำนบันทึกข้อมูล กบข., งำน กสจ. งำนประกันสังคม จ ำนวน 4,076  รำยกำร 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 

1.  กำรจัดท ำใบส ำคัญทั่วไป  จ ำนวน  3,991 รำยกำร 
 2.  กำรบันทึกรำยกำรบัญชี  จ ำนวน  21,041 รำยกำร 
 3.  กำรบันทึกข้อมูลลงในทะเบยีนลูกหนี้  จ ำนวน  6,704 รำยกำร 
 4.  กำรบันทึกข้อมูลลงในทะเบยีนเจ้ำหนี้รำยตวั  จ ำนวน  7,909  รำยกำร 
 5.  กำรบันทึกข้อมูลลงในทะเบยีนธนำคำรและสถำบันกำรเงิน  จ ำนวน  184  รำยกำร 
 6.  ตรวจสอบยอดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วนัสิน้เดือน จ ำนวน  1,368  บัญชี 
 7.  ตรวจสอบยอดเงินประกันสัญญำ  จ ำนวน  1,800  รำยกำร 
 8.  กำรบันทึกบัญชีลงสมุดเงินสดประจ ำวนั  จ ำนวน  5,576  รำยกำร 
 9.  กำรบันทึกบัญชีลงสมุดธนำคำร  จ ำนวน  10,204  รำยกำร 
 10. จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน  48  บัญช ี
 11. ตรวจสอบควำมถูกต้องและจ ำนวนเงินคงเหลือของบัญชีเงนิฝำกธนำคำร  จ ำนวน 312 บัญชี 
 12. บันทึกรำยกำรรับ และน ำสง่ เงินฝำกคลัง เงินรำยได้แผน่ดนิ  จ ำนวน  86  คร้ัง 
 13. จัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือนและปสี่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  จ ำนวน  99  รำยกำร 

14. บันทึกบัญชีและท ำกำรเบิกจ่ำยและรบัเงินกองทุนสนบัสนนุกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย  
จ ำนวน  348  รำยกำร  

15. บันทึกบัญชีและท ำกำรเบิกจ่ำยและรบัเงินกองทุนก่อสร้ำงองค์พระมหำเจดีย์ จ ำนวน  337
รำยกำร 

16. ลงทะเบียนหนงัสือรับเข้ำ จ ำนวน 1,930 ฉบับ 
17. พิมพ์หนังสือรำชกำร  จ ำนวน  472 ฉบับ 
18. งำนเดินหนังสือภำยใน  จ ำนวน  131 ฉบับ 
19. บันทึกข้อมูลสำรสนเทศของบุคลำกร จ ำนวน 67 รำยกำร 
20. จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยจำกกิจกรรม/โครงกำร ดังนี ้
 20.1 ค่ำวัสดุและครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จ ำนวน 15 ฉบับ 
 20.2 ถอนคืนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จ ำนวน 15 ฉบับ 
 20.3 ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรรับช ำระเงินคำ่ลงทะเบียนนักศึกษำ จ ำนวน 15 ฉบบั 
 20.4 ค่ำจ้ำงพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ  จ ำนวน 5 ฉบับ 
21. ควบคุมกำรตัดยอดงบประมำณกำรเบิกจ่ำย จำกกิจกรรม/โครงกำร ดังนี ้
 21.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรกลำงของมหำวิทยำลยั จ ำนวน 149 รำยกำร 
 21.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ ำเปน็เร่งด่วนของส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 82 รำยกำร 
 21.3 เงินเดือน, ค่ำตอบแทน, ค่ำครองชีพ, เงินประจ ำต ำแหน่ง, ค่ำเช่ำบำ้น, คำ่จ้ำง, คำ่
ประกันสังคม ฯลฯ จ ำนวน 710 รำยกำร 

 
 



 
 

  

 
 
 

1.  งำน GFMIS 
 1.1 กำรจัดท ำใบสั่งซื้อประเภทเบิกจ่ำยครั้งเดียว (บส01) จ ำนวน 1,052 รำยกำร 
 1.2 กำรจัดท ำใบสั่งซื้อประเภทเบิกจ่ำยเปน็งวดๆ (บส04) จ ำนวน 6 รำยกำร 
 1.3 กำรจัดท ำข้อมูลหลักผู้ชำย จ ำนวน 81 รำยกำร 
2.  งำนตกลงรำคำและเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค 
 2.1 กำรจัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 83 รำยกำร 
 2.2 กำรจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 62 รำยกำร 
 2.3 กำรจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ 47 รำยกำร 
 2.4 กำรจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 123 รำยกำร 
3.  งำนสอบรำคำ/ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์และจ้ำงเหมำบริกำร 
 3.1 กำรจัดท ำเอกสำรสอบ/ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์และจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 57 ครั้ง 

3.2 กำรจัดท ำสัญญำซื้อขำยครุภัณฑ์และจำ้งเหมำบริกำร จ ำนวน 81 สัญญำ 
  3.3 กำรรวบรวมและจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยกำรซื้อขำยครุภัณฑแ์ละกำรจ้ำงเหมำบริกำร 
จ ำนวน 65 คร้ัง 
  3.4 กำรตรวจสอบหลักประกันสัญญำกำรซื้อครุภัณฑ์และกำรจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 
36 คร้ัง 
  3.5 กำรตรวจสอบและส่งคืน จ ำนวน 79 รำยกำร 
  3.6 กำรแจ้งระยะเวลำรับประกันครุภัณฑ์และงำนจำ้ง จ ำนวน 57 รำยกำร 
 4. งำนสอบรำคำ/ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง  
  4.1 จัดท ำเอกสำรสอบ/ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง จ ำนวน  54 รำยกำร 
  4.2 จัดท ำสัญญำจำ้งก่อสร้ำง/บริหำร สัญญำจ้ำง จ ำนวน 35 สญัญำ 
  4.3 จัดงำนประชุม จ ำนวน 219  คร้ัง 
  4.4 กำรตรวจสอบค่ำ K จ ำนวน 30 รำยกำร 
 5. ตรวจสอบก่อนคืนหลักประกันซอง/สัญญำ จ ำนวน 57 รำยกำร 
 6. งำนควบคุมและจ ำหนำ่ยครภุัณฑ์และอื่นๆ  
  6.1 กำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง/เปลีย่นแปลงผู้มีหนำ้ที่จัดซื้อจัดจำ้ง จ ำนวน 38 ฉบับ 
  6.2 กำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุ จ ำนวน 2 ฉบับ 
  6.3 กำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์โดยวิธตีกลงรำคำ และวิธีขำยทอดตลำด จ ำนวน 2 คร้ัง 
  6.4 กำรลงทะเบียนครุภัณฑ์ จ ำนวน 941 รำยกำร 
  6.5 กำรจัดท ำใบเบิกครุภัณฑ์ จ ำนวน 209 ฉบับ 
  6.6 กำรจัดท ำรำยงำนกำรจ ำแนกมูลค่ำทรัพย์สนิ จ ำนวน 12 ครั้ง 
  6.7 ปรบัปรุง / พิมพ์รำยกำรครุภัณฑ์ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 22 เล่ม 
  6.8 กำรลงทะเบียนข้อมูลผู้คำ้ในระบบ 3 มิติ จ ำนวน 1,425 รำยกำร 



 
 

  

  6.9 ลงทะเบียนหนงัสือรับเข้ำ จ ำนวน 2,213 ฉบับ 
 7. งำนควบคุมงำน ก ำหนดรำคำกลำง ตรวจกำรจ้ำง/ตรวจรับพัสดุ และออกแบบ 
  7.1 ผู้ควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 8 โครงกำร 
  7.2 คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง จ ำนวน 13 โครงกำร 
  7.3 คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง จ ำนวน 33 โครงกำร 
  7.4 ออกแบบ-เขียนแบบ  จ ำนวน 3 โครงกำร 
  7.5 ประมำณรำคำก่อสร้ำง จ ำนวน 8 โครงกำร 
  7.6 ตรวจสอบแบบรูปรำยกำร จ ำนวน 2 โครงกำร 
 
 
  



 
 

  

 

 

 
 

 งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่นักศึกษำหรือมหำวิทยำลัย หรือนักศึกษำมหำวิทยำลัยร่วม
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมควำมสมัครใจโดยตระหนักในคุณค่ำของกำร
จัดกิจกรรมนักศึกษำว่ำเป็นกำรให้กำรศึกษำทำงอ้อม และสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้ง 
หวังว่ำนักศึกษำที่จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่จะส ำเร็จเป็นบัณฑิตอย่ำงสมบูรณ์ กำรจัด
กิจกรรมนักศึกษำทุกประเภทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดีหรือรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำหรือ
มหำวิทยำลัย โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้ดูแลให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว จะได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
มหำวิทยำลัย หรือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอื่น ตำมประเภทของกิจกรรมนั้นๆ โดยมีองค์กำรนักศึกษำ 
สโมสรนักศึกษำคณะ/วิทยำลัย เป็นผู้ด ำเนินกำร โดยฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำส่งเสริมให้นักศึกษำจัดกิจกรรม
ด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ 

1.  กิจกรรมด้ำนวิชำกำร ด ำเนินงำนเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมด้ำนวิชำกำร เช่น  กิจกรรม
ปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู  ปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมนิทรรศกำรวิชำกำร พิธีซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

2.  กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ด ำเนินงำนเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม  เช่น  
วันขึ้นปีใหม่ วันมำฆบูชำ วันสงกรำนต์  วันวิสำขบูชำ แห่เทียนเข้ำพรรษำ วันแม่แห่งชำติ  วันปิยมหำรำช  
วันลอยกระทง  วันพ่อแห่งชำติ ฯลฯ 

3.  กิจกรรมด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม ให้นิสิตได้ท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นหรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อให้นักศึกษำมีควำมเอื้ออำทรต่อกันและ
ต่อสังคม เน้นกำรบ ำเพ็ญประโยชน ใกล้ตัวและใกล้มหำวิทยำลัย เน้นกำรท ำกิจกรรมง่ำยๆ คือ โครงกำรท ำ
ควำมสะอำด ซ่อมแซมและสร้ำงสำธำรณสมบัติ ไม่เน้นกำรสร้ำงอำคำรสิ่งก่อสร้ำงกิจกรรมบ ำเพ็ญ 
ประโยชน์มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันท ำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตำมควำมสนใจและควำม 
ถนัดในรูปของชมรม  

4.  กิจกรรมพิเศษ  ด ำเนินงำนเก่ียวกับสนับสนุนกิจกรรมพิเศษที่หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย
ให้จัดกิจกรรม  เช่น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน (To  Be  Number  One)  
วันเอดส์โลก วันงดสูบบุหร่ีโลก กิจกรรมท ำดีเพื่อพ่อ เป็นต้น 
  



 
 

  

ที่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 เลือกตั้งสมำชิกสภำนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ 80,000 
2 ประชำสัมพนัธ์และรณรงค์กิจกรรมนักศึกษำ 35,500 
3 นักศึกษำคืนถิ่น 50,000 
4 เชิดชูเกียรติ/รำงวัล นักศึกษำทีท่ ำชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัย 500,000 
5 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ-ภำคพิเศษ  ไหว้ครู  บำยศร ี สู่ขวัญ

และพิธีมอบเข็ม  เนคไท   
500,000 

6 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 100,000 
7 วันรำชภัฏ วนัแห่งเกียรติยศ 300,000 
8 วันพ่อแห่งชำติ ๕ ธนัวำ เทิดไทอ้งค์รำชันย ์ 100,000 
9 วันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำ มหำรำชิน ี 100,000 
10 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 131,150 
11 พัฒนำวินัยนักศึกษำ อำทิเชน่ กำรแต่งกำย วินยัจรำจร 100,000 

 

ที่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 ประชุม สัมมนำ พัฒนำศักยภำพ ศึกษำดูงำน ผูน้ ำนักศึกษำทุกระดับ 100,000 

2 ค่ำวัสดุส ำนักงำนสภำ 5,000 
 

ที่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 ประชุม สัมมนำ พัฒนำศักยภำพ ศึกษำดูงำน ผูน้ ำนักศึกษำทุกระดับ 130,000 
2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 5,000 
3 ประชุมเครือข่ำยผู้น ำนักศึกษำ 10 สถำบันในจงัหวัดเชียงใหม่ 10,000 
4 สนับสนนุกิจกรรมชมรม 500,000 
5 สนับสนนุเข้ำร่วมค่ำยผูน้ ำอำสำพัฒนำ 8 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ภำคเหนือ ครั้งที่ 24 
40,000 

6 มิตรภำพไทย -  ลำว ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 150,000 
7 กีฬำประเพณีลูกพระพิฆเนศวร (กีฬำคณะ) 500,000 

 
 
 
 



 
 

  

ที่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 ประชุม สัมมนำ พัฒนำศักยภำพ ศึกษำดูงำน ผูน้ ำนักศึกษำทุกระดับ 100,000 
2 ลูกทุ่งครุศำสตร์วิชำกำร 76,500 
3 แบ่งฝันปันรัก 89,100 
4 สืบสำนฮอยศิลปะวัฒนธรรมล้ำนนำ 60,000 
5 ประเพณีกีฬำครุศำสตรส์ัมพันธ์ คร้ังที่ 2 35,000 
6 วันเด็กแห่งชำต ิ 20,000 
7 วัสดุส ำนักงำน 5,000 

 

ที่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 ประชุม สัมมนำ พัฒนำศักยภำพ ศึกษำดูงำน ผูน้ ำนักศึกษำทุกระดับ 100,000 
2 ทุกวันพระช ำระลำ้งใจ สรำ้งนสิยัเด็กไทยรักธรรม 10,000 
3 ไออุ่นรักจำกพี่สู่น้อง 66,750 
4 Folk Song Cmru Contest ต้ำนยำเสพติด ครั้งที่ ๓ 30,000 
5 ประกวดนำงฟ้ำจ ำแลงแบบล้ำนนำและกีฬำพืน้บำ้น 36,700 
6 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก 10,000 
7 วันเด็กแห่งชำต ิ 20,000 
8 วัสดุส ำนักงำน 5,000 
9 รำชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจแต่งกำยถูกระเบียบ 5,000 

 

ที่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 ประชุม สัมมนำ พัฒนำศักยภำพ ศึกษำดูงำน ผูน้ ำนักศึกษำทุกระดับ 100,000 
2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กำรแต่งกำยของนักศึกษำคณะวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลย ี
8,000 

3 นิทรรศกำรมีชีวิต ตอน วิทยำศำสตร์กับศิลปะและวัฒนธรรมควำม 
เป็นไทย 

45,000 

4 ปรบัปรุงภูมิทัศน์ รักษำสิง่แวดลอ้มและส่งเสริมสุขภำพ 55,000 

5 วันเด็กแห่งชำต ิ 20,000 
6 วัสดุส ำนักงำน 5,000 

 
 



 
 

  

ที่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 ประชุม สัมมนำ พัฒนำศักยภำพ ศึกษำดูงำน ผูน้ ำนักศึกษำทุกระดับ 100,000 
2 อบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนำบุคลิกภำพภำวะผู้น ำนักศึกษำ 78,600 

3 ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น คณะวิทยำกำรจัดกำร 60,000 
4 ฟุตบอลประเพณีและกีฬำพืน้บำ้น คณะวทิยำกำรจัดกำรต้ำนยำเสพติด 21,400 

5 วันเด็กแห่งชำต ิ 20,000 
6 วัสดุส ำนักงำน 5,000 

 

ที่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 ประชุม สัมมนำ พัฒนำศักยภำพ ศึกษำดูงำน ผูน้ ำนักศึกษำทุกระดับ 100,000 
2 กีฬำ "ลูกพระพิรุณ สำนสัมพันธ ์ครั้งที่ 1" 29,300 

3 วันเด็กแห่งชำติ   20,000 
4 วัสดุส ำนักงำน 5,000 

 
งานกีฬาและนันทนาการ เป็นกำรส่งเสริมพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร ทั้งภำยในและ

ภำยนอก และส่งเสริมพัฒนำสุขภำพ อนำมัย ควำมสำมำรถพิเศษ และควำมเป็นเลิศด้ำนกำรกีฬำ และ
ส่งเสริมกีฬำเพื่อสุขภำพ และพัฒนำกำรกีฬำขั้นพื้นฐำน และจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับควำมสนใจ 
เพื่อส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยให้กับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ สติปัญญำ และสังคม  

 

 

อันดับ มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
สรุปเหรียญ 

รวมเหรียญ 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 สถำบนักำรพลศึกษำ 36 29 27 92 
2 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 23 18 44 85 
3 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ 24 25 34 83 
4 มหำวิทยำลยั........................... ..... ..... ...... ..... 
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 10 13 23 

 
  



 
 

  

 

รางวัลเหรยีญเงิน  จ านวน 10 เหรียญ ได้แก ่
ที่ ประเภทกีฬา จ านวนเหรียญ 
1 ปืนสัน้ยิงเร็วบุคคล (ชำย) 1 
2 เรือคยัค 1 คน 200 เมตรทั่วไป (ชำย) 1 
3 เรือคยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป (ชำย) 1 
4 เรือกรรเชียง 1 คน พำยคู่ระยะทำง 500 เมตร ทั่วไป(หญิง) 1 
5 ดำบสองมือทีม (ชำย) 1 
6 ดำบสองมือทีม (หญิง) 1 
7 ดำบผสมทีม (ผสม) 1 
8 ดำบสองมือคู่ (ชำย) 1 
9 ดำบสองมือคู่ (หญิง) 1 
10 คู่ผสม (กระบี่ ชำย,ดำบสองมือ หญิง) (ผสม) 1 

 
รางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 13 เหรียญ ได้แก่ 

ที่ ประเภทกีฬา จ านวนเหรียญ 
1 มวยสำกลสมัครเล่น รุ่นน้ ำหนักไม่เกิน 60 กก.(ไลท์เวท) (ชำย) 1 
2 ปืนสัน้มำตรฐำนบุคคล (ชำย) 1 
3 เรือคยัค 2 คน 200 เมตรทั่วไป (ชำย) 1 
4 เรือกรรเชียง 1 คน พำยคู่ ระยะทำง 1000 เมตร ทั่วไป (หญิง) 1 
5 กระบี่ทีม (ชำย) 1 
6 กระบี่ทีม (หญิง) 1 
7 กระบี่บุคคล (ชำย) 1 
8 ดำบสองมือบุคคล (ชำย) 1 
9 กระบี่คู่ (ชำย) 1 
10 กระบี่คู่ (ชำย) 1 
11 ดำบสองมือคู่ (หญิง) 1 
12 คู่ผสม (กระบี่ หญิง,ดำบสองมือ ชำย) (ผสม) 1 
13 คู่ผสม (กระบี่ หญิง,ดำบสองมือ ชำย) (ผสม) 1 

 
 
  



 
 

  

 

อันดับ มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
สรุปเหรียญ รวม

เหรียญ ทอง เงิน ทองแดง 
1 มหำวิทยำลยัรำชภัฏเชียงใหม่ 25 17 18 60 
2 มหำวิทยำลยัรำชภัฏพบิูลสงครำม 16 15 20 51 
3 มหำวิทยำลยัรำชภัฏอุตรดิตถ ์ 12 15 16 43 
4 มหำวิทยำลยัรำชภัฏนครสวรรค ์ 7 10 24 41 
5 มหำวิทยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร 7 9 15 31 
6 มหำวิทยำลยัรำชภัฏเพชรบูรณ์ 6 5 17 28 
7 มหำวิทยำลยัรำชภัฏล ำปำง  4 4 9 17 
8 มหำวิทยำลยัรำชภัฏเชียงรำย 2 4 6 12 

รวม 79 79 125 283 
 

 

อันดับ ชนิดกีฬำ 
สรุปเหรียญ 

รวมเหรียญ 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 กรีฑำ 12 10 4 26 
2 เทเบิลเทนนสิ 2 1 3 6 
3 เทควันโด 2 1 - 3 
4 มวยสำกลสมัครเล่น 2 - 2 4 
5 บำสเกตบอล 2 - - 2 
6 เปตอง 1 1 3 5 
7 ลอนเทนนสิ 1 1 2 4 
8 ฟุตซอล 1 1 - 2 
9 มวยไทยสมัครเลน่ 1 1 - 2 
10 แฮนด์บอล 1 - - 1 
11 เซปักตะกร้อ - 1 2 3 
12 วอลเลย์บอล - - 2 2 
13 วอลเลย์บอลชำยหำด - - - 0 
14 แบดมินตนั - - - 0 
15 ฟุตบอล - - - 0 

รวม 25 17 18 60 
 

 



 
 

  

งานวินัยและพฒันานักศึกษา 
 งานวินัยนักศึกษา เพื่อให้บรรลุตำมปณิธำนของมหำวิทยำลัยในกำรสร้ำงคนดี  มีคุณธรรม  และ
เพื่อให้กำรรักษำระเบียบวินัยของนักศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงก ำหนดข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่  ว่ำด้วยวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนักศึกษำ  พ.ศ. 2554  โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1.  นักศึกษำต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศและค ำสั่งของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งครัด
และต้องรักษำวินัยที่ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

2.  นักศึกษำต้องสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

3.  นักศึกษำต้องประพฤติตนให้สมกับกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
3.1  ต้องรักษำควำมสำมัคคีระหว่ำงกัน ต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ต้องรักษำไว้ซึ่งควำม

สงบเรียบร้อย และเกียรติภูมิของมหำวิทยำลัยในฐำนะที่เป็นสถำบันกำรศึกษำชั้นสูง 
3.2  ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและจรรยำมำรยำทอันดี 
3.3  ต้องไม่กระท ำกำรใดๆ  อันจะน ำควำมเสื่อมเสียแก่มหำวิทยำลัย 
3.4  ต้องไม่แสดงตนหรือกระท ำกำรใด ๆ ที่ก่อควำมร ำคำญหรือท ำให้ผู้อื่นเดือนร้อนเสียหำย 
3.5  ต้องเชื่อฟังและต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือค ำตักเตือนของคณำจำรย์และหรือผู้ปฏิบัติงำน

ในมหำวิทยำลัยที่ปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบ  
4.  นักศึกษำต้องแต่งกำยตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

4.1  กำรเข้ำชั้นเรียน       
4.2  กำรเข้ำสอบ 
4.3  กำรติดต่อรับบริกำรจำกส่วนรำชกำร หรือ หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย 
4.4  กำรเข้ำร่วมในงำนพิธี 
4.5  อื่นๆ  ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

กำรกระท ำต่อไปนี้ถือว่ำเป็นควำมผิดร้ำยแรง 
1.  กระท ำควำมผิดำตำมกฎหมำยที่มีโทษอำญำเว้นแต่ควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือลหุโทษ 
2.  ซื้อ จ ำหน่ำย แลกเปลี่ยน  เสพสุรำ  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  สิ่งมึนเมำหรือยำเสพติด

ภำยในมหำวิทยำลัย 
3.  พกพำอำวุธทุกชนิด หรือวัตถุระเบิดเข้ำมำภำยในมหำวิทยำลัย 
4.  ท ำร้ำยร่ำงกำย  ข่มขู่อำจำรย์หรือเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย 
5.  ก่อเหตุทะเลำะวิวำท  ท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่น  เตรียมกำรหรือกระท ำกำรใดๆ อันน่ำจะก่อให้เกิด

ควำมไม่สงบเรียบร้อย  หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน 
6.  กระท ำกำรใดๆ  อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ประโยชน์ และควำมปกติสุขของหรือของมหำวิทยำลัย

ได้รับควำมเสียหำย 
7.  กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์  เช่น  ลักทรัพย์  กรรโชกทรัพย์  วิ่งรำวทรัพย์  กำรฉ้อโกง  

กำรยักยอกทรัพย์  กำรท ำให้เสียทรัพย์  ข่มขู่  หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอำทรัพย์บุคคลอื่น 
8.  ปลอมแปลงเอกสำรหรือใช้เอกสำรปลอมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
9.  ก่อควำมขัดแย้ง  สนับสนุน  หรือเป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณ

มหำวิทยำลัย  เช่น  กำรทะเลำะวิวำทระหว่ำงนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย กำรส่งเสียงดัง หรือกำร
ตะโกนส่งเสียงยำมวิกำล  หรือจงใจขับขี่ยำนพำหนะในลักษณะที่ก่อให้เกิด ควำมไม่สงบเรียบร้อยใน
บริเวณมหำวิทยำลัยที่ส่งผลให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ 



 
 

  

10.  กระท ำอนำจำร หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทำงอนำจำร  หรือแสดงประพฤติกรรมทำงชู้สำว  
ซึ่งไม่เหมำะสมในมหำวิทยำลัย  หรือเกี่ยวข้องกับกำรค้ำประเวณี 

11.  เล่นกำรพนัน จัดให้มีกำรเล่นกำรพนันทุกชนิด หรือม่ัวสุมในวงกำรพนันภำยในมหำวิทยำลัย 
12.  จัดท ำ แต่งเติม โฆษณำ ต่อสื่อ หรือภำพ  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่

ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมโดยส่วนรวมหรือแก่บุคคลอื่น 
13.  ทุจริตในกำรสอบ 
14.  จงใจกระท ำกำร  คัด  ลอกเลียนแบบงำนใดๆ มำเป็นวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระของ

ตนโดยมิชอบ 
 

ที่ สาเหตุ / ความผิด จ านวน (ราย) 
1 นักศึกษำฝ่ำฝืนกฎระเบียบของมหำวิทยำลยั โดยไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะ 

ขับขี่รถจักรยำนยนต์และขับรถย้อนศรเข้ำมำภำยในบริเวณมหำวิทยำลัย 
7 

2 สอบสวนและลงโทษวินัยนักศึกษำ กรณี ปลอมแปลงเอกสำรทำงรำชกำร 1 
3 สอบสวนและลงโทษวินัยนักศึกษำ กรณี ก่อเหตุทะเลำะวิวำท ท ำร้ำยร่ำงกำย 6 
4 สอบสวนวินัยนักศึกษำ กรณี เล่นกำรพนนัในมหำวิทยำลัย 4 

รวมการสอบสวนทั้งสิน 18 
 

 งานออกหนังสือรับรองความประพฤติ กำรออกหนังสือรับรองควำมประพฤติออกให้เฉพำะ
นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่  เพื่อใช้ในกำรขอทุน สมัครงำน เป็นหลักฐำนทำงคดีเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ในชั้นศำลหรืออื่นๆ ที่มีควำมจ ำเป็น นักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

1.  ขอรับค ำร้องได้ที่ ฝ่ำยวนิัยและพัฒนำนักศึกษำ  พร้อมกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.  น ำค ำร้องตำมข้อ 1 ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำรับรองควำมประพฤติ  
3.  ยื่นค ำร้องที่งำนวินัยนักศึกษำและพฒันำนักศึกษำและขอรับได้หลังยื่นค ำร้อง 1 วันท ำกำร 

 

ล ำดับ สำเหตุ / ควำมผิด จ ำนวน (คน) 
1 ออกหนังสือรับรองควำมประพฤติให้กับนักศึกษำ 38 

 
งานพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษำฝักใฝ่ในกำรครองตน เป็นพลเมืองดี รู้จักรักษำเกียรติ 

ศักดิ์ศรี และชื่อเสียง ประพฤติปฏิบัติตนในทำงที่ชอบ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อหน้ำที่ของ
ตนเอง เคำรพในสิทธิ และหน้ำที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรม และจรรยำมำรยำทอันดีงำม รักษำระเบียบวินัย 
เพื่อนักศึกษำจะได้อยู่ร่วมกัน ด้วยควำมสงบ เรียบร้อย และเป็นสุข โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1.  เสริมสร้ำงนักศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
2.  เสริมสร้ำงนักศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อันเกิดประโยชนต์่อกำรเรียนและกำรด ำเนนิชีวิตให้

มีควำมสุขและปลอดภัย 
3.  เสริมสร้ำงนักศึกษำให้มีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของระบอบประชำธปิไตย 
4.  เสริมสร้ำงนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ รู้จักพิษภัยและหลีกเลี่ยงยำเสพติด 

 



 
 

  

ที่ โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 
1 โครงกำรค่ำยพัฒนำบุคลิกภำพ คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษำใหม่ 5,000 คน 
2 โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมวินัยจรำจร (หมวกกันน็อค,สอบใบขับขี่ ฯลฯ) 8 คร้ัง 
3 โครงกำรรณรงค์กำรแต่งกำยนักศึกษำ เช่น ป้ำย สื่อวีดีทัศน์ ฯลฯ 10 คร้ัง 
4 โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 1 คร้ัง 
5 โครงกำรเสวนำเชิงอภิปรำย ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต หรือ

กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ 
1 คร้ัง 

6 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษำ ชั้นปีที่ ๓ 4 รุ่น 
7 โครงกำรค่ำยเยำวชนคนดีของแผ่นดิน ม.รำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ป.ป.ท. 

จัดบรรยำย ในหัวข้อ "ควำมส ำเร็จที่ใสสะอำดสร้ำงได้" 
9 รุ่น 

 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
  ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบันและ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือในด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย โดย
เป็นศูนย์ประสำนงำนกลำงระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัย   
“ศิษย์เก่ำสัมพันธ์” เป็นงำนหนึ่งในสังกัดของกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่โดยจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อ 

1. เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหวำ่งศิษย์เก่ำกับศิษย์เก่ำ ศิษย์เก่ำกับศิษย์ปัจจบุันและมหำวิทยำลยั  
2. เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรติดต่อระหว่ำงกันของศิษย์เก่ำ ศิษย์ปจัจุบัน และองค์กร สมำคมศิษยเ์ก่ำ  
3. เพื่อเป็นกลไกประสำนควำมร่วมมือศิษย์เก่ำในกำรระดมทุนเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัย  
4. เพื่อประสำนบทบำทของศิษย์เก่ำในกำรสร้ำงสรรค์ จรรโลงกิจกรรมทำงวิชำกำรระหว่ำง

องค์กรที่เก่ียวข้อง และสร้ำงเสริมกำรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ 
คุณสมบัติของผู้ทีส่มควรได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเพื่อเข้ำรับรำงวัลพระพิฆเนศวรทองค ำ ดังนี้ 

1.  คุณสมบัตรพื้นฐำน ต้องเป็นบุคคลที่มี คุณธรรม จริยธรรม ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงในกำร    
ครองตน ครองคน และครองงำน 

2. คุณสมบัติเฉพำะดำ้น  
2.1 บุคลำกรสำยบริหำร ได้แก่ ข้ำรำชกำร อำจำรย์ หรือบุคลำกรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
2.2 บุคลำกรสำยวิชำกำร ได้แก่ อำจำรย์ที่มีผลงำนดีแด่นทำงด้ำนกำรสอนด้ำนผลงำนทำง

วิชำกำร และด้ำนกำรปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี เป็นที่ประจักษ์ 
2.3 บุคลำกรสำยสนับสนุน ได้แก่ บุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำน และด้ำน

กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีเชิงประจักษ์ 
2.4 นักศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำที่ปฏิบัติตนตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยมีผลงำนดีเด่นด้ำน

กำรเรียน ด้ำนกิจกรรม และกีฬำ 
2.5 ศิษย์เก่ำ ได้แก่ ศิษย์เก่ำที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อสังคมรวมทั้งมีผลงำน หรือมี

ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
  



 
 

  

1. อำจำรย์ธรรม จตุนำม อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำงำนบริกำร
ฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรวิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

“คนทุกคนบนโลกหบนี้ ต่ำงมีหน้ำที่ มีศักยภำพ และควำมรู้ควำมสำมำรถไม่แตกต่ำงกัน เพียงแต่
หครจะดึงควำมรู้ควำมสำมำรถของตัวเองมำหช้ได้มำกขนำดไหน เช่นเดียวกับคนพิกำร แม้จะมีข้อจ ำกัดทำง
ร่ำงกำย แต่คนพิกำรทุกคนสำมำรถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ และมีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะ
ช่วยเหลือประเทศชำติ พัฒนำสังคมได้เหมือนกัน” มุมมองควำมคิดหนกำรหช้ชีวิตของ อำจำรย์ตุ้ม ธรรม จตุ
นำม ผู้พิกำรทำงสำยตำ ปัจจุบันเป็นอำจำรย์สอนคนตำบอด วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล (มม.)” 

อำจำรย์ตุ้ม เติบโตในครอบครัวชำวไร่ชำวนำ ไม่ได้พิกำรมำแต่ก ำเนิด แต่ผลพวงของโรคไข้สมอง
อักเสบ ท ำให้กลำยเป็นคนตำบอดที่อยู่ในโลกมืดมำตลอดตั้งแต่อำยุ 14 ปี แต่ได้ก ำลังใจจำกคนรอบข้ำง 
โดยเฉพำะพ่อแม่ พี่น้อง กำรช่วยเหลือจำกคนรอบข้ำง ในที่สุดยอมรับสภำพของตนเองได้ จึงไปฝึกกำร
เรียนรู้ชีวิตอย่ำงคนตำบอด เพื่อดูแลตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง และได้รับควำมช่วยเหลือทุนกำรศึกษำจำก
มูลนิธิคนตำบอด สนับสนุนให้ได้เรียนหนังสือ จนเป็นอำจำรย์ดั่งที่ตั้งใจไว้ 
  อำจำรย์ตุ้ม เปรียบอุปสรรค ปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนเดินหลงป่ำ แต่หำกมีสติ มีหจสู้ เชื่อ
ว่ำคนเรำทุกคนสำมำรถเดินออกจำกป่ำได้ เพียงแต่ต้องหช้เวลำแตกต่ำงกัน และด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำ
กำรศึกษำ สำมำรถพัฒนำชีวิตของคนหห้ดีขึ้นได้ หำทำงออกจำกป่ำได้ง่ำยขึ้น ทุกวันเขำพยำยำมศึกษำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมทักษะต่ำงๆ ให้แก่ตนเองอยู่เสมอ จนได้มีโอกำสเรียนหนังสือในโรงเรียน ต่อมำสอบ
ระดับอุดมศึกษำ และจบปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, จบปริญญำโท คณะศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำงำนบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร 
มหำวิทยำลัยมหิดล (มม.) และขณะนี้ก ำลังศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ที่สถำบันเดียวกัน 

“คนพิกำรท ำอะไรได้อีกหลำยอย่ำง เช่น ผมไม่ได้เป็นเพียงครูที่สอนคนพิกำร หรือตำบอด อย่ำง
เดียว หำกมีเวลำว่ำงผมจะไปวิ่งมำรำธอน ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยอีกอย่ำงหนึ่งของคนพิกำร เชื่อว่ำหำกหครมี
ควำมมุ่งมั่นจะสำมำรถท ำได้เช่นเดียวกัน หรือหนช่วงปิดเทอม ไปเรียนรู้ ฝึกทักษะอำชีพ อย่ำงขำย
ลอตเตอรี่ เล่นดนตรี ซึ่งทุกอำชีพสำมำรถสร้ำงรำยได้แก่คนพิกำรจ ำนวนมำก ดังนั้น ควำมพิกำร หรือ
ข้อจ ำกัดของร่ำงกำยไม่หช่ตัวแปรส ำคัญหนกำรหช้ชีวิตหรือประสบควำมส ำเร็จ” 

ตั้งแต่เป็นครู ท ำให้ชีวิตมีคุณค่ำมำกได้ถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักศึกษำ ช่วยเติมเต็มประสบกำรณ์ 
กำรใช้ชีวิตให้แก่ผู้พิกำรคนอื่น ได้รู้จักใช้ชีวิตอย่ำงพึ่งพำตนเอง มีรำยได้จุนเจือครอบครัว ปัจจุบันสังคมได้
เปิดโอกำสให้แก่คนพิกำรมำกขึ้น อยำกให้คนพิกำรทุกคนลุกขึ้นสู้ อย่ำมองเพียงแต่ตัวเอง ให้มองสิ่งดีที่อยู่
รอบข้ำง มองโอกำสที่จะได้รับ และใช้ควำมคิด สติปัญญำในกำรพัฒนำชีวิตให้ดีขึ้น อย่ำมัวแต่นั่งรอ ท ำร้ำย
จิตใจของตัวเองใหแ้ย่ลงตำมร่ำงกำยที่พิกำร 
  “แม้คนเรำจะมองไม่เห็น ตำบอด แต่หำกหจของเรำไม่บอด หครๆ ก็สำมำรถหช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ขณะเดียวกันคนปกติ แต่หจบอด กำรอยู่ร่วมกันหนสังคมย่อมเป็นไปได้อยำก ผมอยำกหห้คนหนสังคมเปิดหจ
ยอมรับ เปิดโอกำสแก่คนพิกำรได้หช้ชีวิตร่วมอยู่บนโลกหบนี้ ได้มีเวทีสร้ำงศักยภำพ ได้เรียนหนังสือ ช่วย
แบ่งเบำภำระของสังคม แม้ว่ำจะมีเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำยแก่คนพิกำร แต่หำกไม่มีน้ ำหจ ไม่มี
กำรช่วยเหลือ เกื้อกูล คนพิกำรก็จะอยู่ร่วมสังคมได้ยำก”  
 
 
 
 



 
 

  

 ผลงานวิชาการ (งานวิจัย) 
 ธรรม จตุนำม “ศึกษำรูปแบบกำรสอนกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมและกำร

เคลื่อนไหวของคนตำบอดหรือ สำยตำเลือนรำง” : กรณีศึกษำศูนย์พัฒนำสมรรถภำพคนตำ
บอด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. 

 พิมพำ ขจรธรรม ณุชำนำฎ โต๊ะดี และธรรม จตุนำม (พ.ศ. ๒๕๕๐) กำรศึกษำสถำนกำรณ์
ควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ยังไม่ได้รับกำรตอบสนองด้ำนสวัสดิกำรและงำนบริกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพคนพิกำรได้รับทุนสนับสนุนจำกมูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ 

 
 2. นำยทินกร  น ำบุญจิตต์ รองปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

เมื่อ 60 ปีก่อน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด.ช.ทินกร น ำบุญจิตต์ ได้เกิดและเติบโตจำกกำรเลี้ยงดูด้วย
ควำมรักจำกสิบเอกสิทธิชัย และคุณแม่บัวคลี่ น ำบุญจิตต์ พอถึงช่วงวัยเข้ำโรงเรียนคุณพ่อและคุณแม่ส่งเข้ำ
ศึกษำที่โรงเรียนสันก ำแพง ด้วยควำมเป็นเด็กที่รักกำรเรียน ประกอบกับมีควำมสำมำรถทำงกำรเล่นกีฬำ     
ก็สำมำรถเรียนจนส ำเร็จกำรศึกษำในระดับมัธยม ก่อนที่จะสอบเข้ำเรียนต่อที่วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำพล
ศึกษำ จนจบชั้นปริญญำตรี จำกนั้นได้ศึกษำต่อในระดับปริญญำโท ด้ำนบริหำรกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร วปอ. รุ่นที่ 45 ก่อนที่จะ
เร่ิมต้นชีวิตกำรท ำงำนด้วยอำชีพครูเจริญรอยตำมคุณแม่ที่เป็นอำจำรย์ 
  ด้วยควำมรู้และควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรกีฬำที่มีอยู่ ประกอบกับควำมขยันตั้งใจดีในกำรที่จะ
พัฒนำวงกำรกีฬำของไทยให้ก้ำวไกล ท ำให้ชีวิตกำรท ำงำนได้เติบโตก้ำวหน้ำไปตำมควำมสำมำรถ 
จำกครูตรีวิทยำลัยพลศึกษำ มำเป็นอำจำรย์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำร ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ จนถึงรอง
อธิบดีของกรมพลศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร หรือต ำแหน่งเดิมที่  
คุ้นหูชำวกีฬำคือ "อธิบดีกรมพลศึกษำ" กระทั่งมำรับต ำแหน่งรองปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ซึ่ง
เป็นต ำแหน่งอันทรงเกียรติ ที่น้อยคนในแวดวงกีฬำจะก้ำวมำถึงจุดนี้  

นั่นคือ ตลอดระยะเวลำ 36 ปใของกำรท ำงำนที่ทุ่มเทแบบหจเกินร้อย แทบจะไม่มีโอกำสได้หช้เวลำ
หห้กับครอบครัว ทั้งภรรยำ "อำจำรย์ล ำดวน" รวมถึงลูกๆ 2 คน อย่ำงจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
งานบริการสุขภาพนักศึกษา กำรจัดหำให้บริกำรอนำมัยสุขำภิบำล  กำรปฐมพยำบำลและ

เวชภัณฑ์ยำเบื้องต้นให้กับนักศึกษำทั้งภำคปกติ และภำคพิเศษ   ตลอดจนให้บริกำรรวมถึงผู้บริหำร 
คณำจำรย์ บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องของสุขภำพเป็นอย่ำงมำก โดย
จัดให้มีห้องพยำบำล เพื่อบริกำรสุขภำพ ณ  อำคำร 3 ชั้น 1 เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1.  ให้บริกำรพยำบำลเบื้องต้น ส ำหรับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ต้องกำรยำเพื่อบรรเทำหรือนอน
พักผ่อน สำมำรถใช้บริกำรได้ ดังนี้     

1.1  วันจันทร์ – วันศุกร ์เปิดท ำกำร 08.00 – 20.00 น. 
1.2  วันเสำร์ – วันอำทิตย์ เปิดท ำกำร 08.00 – 16.00 น. 

 2. บริกำรตรวจและวินิจฉัยโรค มหำวิทยำลัยได้จัดแพทย์ให้บริกำรตรวจและวินิจฉัยโรคพร้อมสั่ง
จ่ำยยำ ทุกวันจันทร์  พุธ  ศุกร์ เวลำ 10.00 -  15.00 น. 
 3.  หำกนักศึกษำมีปัญหำเรื่องสุขภำพกะทันหันหรือฉุกเฉิน ไม่สำมำรถรับบริกำรจำก
มหำวิทยำลัยได้ มหำวิทยำลัยจะน ำส่งโรงพยำบำลต่อไป 
 

ล าดับ เดือน รวม(คน) 
1 ตุลำคม 2554 473 
2 พฤศจิกำยน 2554 945 
3 ธันวำคม 2554 649 
4 มกรำคม 2555 736 
5 กุมภำพันธ์ 2555 756 
6 มีนำคม 2555 233 
7 เมษำยน 2555 156 
8 พฤษภำคม 2555 131 
9 มิถุนำยน 2555 585 
10 กรกฎำคม 2555 693 
11 สิงหำคม 2555 589 
12 กันยำยน 2555 837 

รวมผู้ใช้บริการ 6,796 
 
  



 
 

  

 
ที่ 

 
เดือน 

 
สาเหตุการเกิดอุบตัิเหต ุ

 
สังกัด 

ประเภท/จ านวน 
(ราย) 

บาดเจ็บ
(ราย) 

เสียชีวิต
(ราย) 

1 ตุลำคม 2554  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 
 บำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ 
 สุนัขกัด 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะครุศำสตร ์
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4. วิทยำลัยนำนำชำต ิ

2 
3 
5 
1 

1 
- 
- 
- 

รวมจ านวนเดือนตุลาคม 2554 บาดเจ็บ = 11 ราย เสียชีวิต = 1 ราย 11 1 
2 พฤศจิกำยน 

2554 
 อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 
 บำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ 
 ลื่นล้ม 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะครุศำสตร ์
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
5. คณะเทคโนฯเกษตร 

1 
3 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

รวมจ านวนเดือนพฤศจิกายน 2554 บาดเจ็บ = 8 ราย  8 - 
3 ธันวำคม 2554  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 

 อุบัติเหตุทั่วไป 
 สัตว์กัดต่อย 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะครุศำสตร ์
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
5. วิทยำลัยนำนำชำต ิ

5 
10 
12 
1 
1 

- 
- 
1 
- 
- 

รวมจ านวนเดือนธันวาคม 2554 บาดเจ็บ = 29 ราย เสียชีวิต =1 ราย 29 1 
4 มกรำคม 2555  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 

 อุบัติเหตุทั่วไป 
 สัตว์กัดต่อย 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

2 
1 

- 
- 

รวมจ านวนเดือนมกราคม 2555 บาดเจ็บ = 3 ราย 3 - 
5 กุมภำพันธ์ 2555  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 

 อุบัติเหตุทั่วไป 
 สัตว์กัดต่อย 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะครุศำสตร ์
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
5. บุคลำกร 

2 
2 
4 
1 
2 

- 
- 
- 
- 
- 

รวมจ านวนเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บาดเจ็บ = 11 ราย 11 - 
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ที่ 

 
เดือน 

 
สาเหตุการเกิดอุบตัิเหต ุ

 
สังกัด 

ประเภท/จ านวน 
(ราย) 

บาดเจ็บ
(ราย) 

เสียชีวิต
(ราย) 

6 มีนำคม 2555  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 
 อุบัติเหตุทั่วไป 
 สัตว์กัดต่อย 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
2. คณะครุศำสตร ์
3. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. วิทยำลัยนำนำชำต ิ

1 
1 
3 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

รวมจ านวนเดือนมีนาคม 2555 บาดเจ็บ = 7 ราย 7 - 
7 เมษำยน 2555  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 

 อุบัติเหตุทั่วไป 
1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. วิทยำลัยนำนำชำต ิ

2 
1 

- 
- 

รวมจ านวนเดือนเมษายน 2555 บาดเจ็บ = 3 ราย 3 - 
8 พฤษภำคม 

2555 
 อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 
 อุบัติเหตุทั่วไป 
 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4. บุคลำกร 

2 
1 
1 
1 

- 
- 
1 
- 

รวมจ านวนเดือนพฤษภาคม 2555 บาดเจ็บ = 5 ราย เสียชีวิต =1 ราย 5 1 
9 มิถุนำยน 2555  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 

 
1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 

1 
1 

- 
- 

รวมจ านวนเดือนมิถุนายน 2555 บาดเจ็บ = 2 ราย 2 - 
10 กรกฎำคม 

2555 
 อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 
 อุบัติเหตุทั่วไป 
 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 

6 
1 
1 

- 
- 
- 

รวมจ านวนเดือนกรกฎาคม 2555 บาดเจ็บ = 8 ราย 8 - 
11 สิงหำคม 2555  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 

 อุบัติเหตุทั่วไป 
 สัตว์กัดต่อย 
 บำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
4. คณะครุศำสตร ์
5. บุคลำกร 

6 
4 
9 
6 
1 

1 
- 
- 
- 
- 

รวมจ านวนเดือนสิงหาคม 2555 บาดเจ็บ = 26 ราย เสียชีวิต = 1 ราย 26 1 
12 กันยำยน 2555  อุบัติเหตุด้ำนกำรจรำจร 

 อุบัติเหตุทั่วไป 
 บำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ 

1. คณะมนุษยศำสตร์ฯ  
2. คณะครุศำสตร ์
3. คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
4. คณะเทคโนฯเกษตร 
5. บุคลำกร 

1 
1 
5 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

รวมจ านวนเดือนกันยายน 2555 บาดเจ็บ = 9 ราย 9 - 
 
 



 
 

  

 

 งานบริการหอพักนักศึกษา เพื่อควำมสะดวก ปลอดภัยและมีบรรยำกำศที่เหมำะสมส ำหรับ
กำรศึกษำเล่ำเรียน โดยมีอำจำรย์ประจ ำหอพักคอยก ำกับ ดูแลตลอดเวลำ หอพักที่ท ำงมหำวิทยำลัย
ให้บริกำร มีจ ำนวน 2 หอพัก ได้แก่ หอพักชำย (คำมเมธำ) จ ำนวน 36 ห้อง พักได้ 32 คน และหอพักหญิง 
(ธิดำพิฆเนศวร) จ ำนวน 15 ห้อง พักได้ 46 คน มีแม่บ้ำนประจ ำหอพักคอยดูแลควำมสะอำดจัดให้บริกำร
สิ่งให้ควำมรู้เพิ่มเติมกับนักศึกษำหอพัก เช่น เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ตฯ 
 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

1. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กำรให้ค ำปรึกษำให้นักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ 
หรืออยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ ที่มีควำมประสงค์จะมีรำยได้เสริม  อำชีพเสริม ระหว่ำงกำรศึกษำ  หรือก ำลัง
จะส ำเร็จกำรศึกษำ ประสำนหน่วยงำนจัดหำงำน ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในกำรรับสมัครงำน  ประสำน
องค์กรบริษัทที่ให้บริกำรหรือสอนให้นักศึกษำสร้ำงธุรกิจระหว่ำงเรียน   จัดฝึกอบรมกำรสร้ำงธุรกิจ
ระหว่ำงเรียน  

2. บริการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษำ ให้สำมำรถปรับตัวและมีควำมสุขกับ
กำรศึกษำเล่ำเรียน โดยกำรรับฟังปัญหำ แก้ไขปัญหำ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำในด้ำน        กำรเรียน 
ครอบครัว เพื่อน อำจำรย์ กำรเงิน สุขภำพ หรือ  เรื่องอื่นๆ ที่นักศึกษำมีควำม   คับข้องใจ ไม่สำมำรถ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำได้ด้วยตนเองสำมำรถขอรับค ำปรึกษำได้ 

3. บริการข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนำนักศึกษำ ได้จัดบริกำรข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำรับทรำบข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ หลำยช่องทำง รวดเร็ว 
โดยไม่เสียโอกำสอันพึงจะได้รับ ดังต่อไปนี้ 

3.1 Website กองพัฒนำนักศึกษำ www.offstu.cmru.ac.th/ 
3.2 บอร์ดประชำสัมพันธ์กองพัฒนำนักศึกษำ ณ  ด้ำนหน้ำกองพัฒนำนักศึกษำ 
3.3 สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ เอกสำรเผยแพร่

พิงค์รำชภัฏ  องค์กรนักศึกษำ  หัวหน้ำหมู่เรียน  สถำนีวิทยุมหำวิทยำลัย  เสียงตำมสำยภำยใน
มหำวิทยำลัย 

4. บริการนักศึกษาจ้างงานภายในหน่วยงาน  มหำวิทยำลัยมีนโยบำย ช่วยเหลือนิสิต นักศึกษำ 
ภำคปกติและภำคพิเศษ ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในระหว่ำงศึกษำเล่ำเรียน ตำมนโยบำยของรัฐบำล เพื่ อ
แก้ปัญหำสังคมและควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร  ซึ่งจะน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  
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บำดเจ็บทั่วไป 

เสียชีวิต 

http://www.offstu.cmru.ac.th/


 
 

  

รวมทั้งนโยบำยส่งเสริมให้นักศึกษำมีรำยได้ระหว่ำงเรียนจำกอำชีพที่เหมำะสม ทั้งช่วงที่เปิดเรียนและปิด
ภำคเรียน ซึ่งระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ตำมปีงบประมำณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม – 30 กันยำยน ของทุกปี 
ใน 1 ปีกำรศึกษำ นักศึกษำภำคปกติ แบ่งออกเป็น 2 ภำคเรียน นักศึกษำภำคพิเศษแบ่งเป็น 3 ภำคเรียน 
โดยค่ำตอบแทนนักศึกษำภำคปกติ และภำคพิเศษสำมำรถเบิกค่ำตอบแทนได้เดือนละไม่เกิน 2,500 
บำท/คน/เดือน โดยนักศึกษำต้องปฏิบัติงำน  ดังนี้     
 1. ปฏิบัติงำนเต็มวัน  ไม่น้อยกว่ำวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลำหยุดพัก) 

2. ปฏิบัติงำนคร่ึงวัน  ไม่น้อยกว่ำวันละ 3 ชั่วโมงครึ่ง (ช่วงเช้ำ/ช่วงบ่ำย) 
3. กรณีปฏิบัติงำนไม่เข้ำตำมข้อ 1 และ 2 ให้จ่ำยค่ำตอบแทนเมื่อนักศึกษำปฏิบัติงำนครบ 1 

ชั่วโมง ค่ำตอบแทนชั่วโมงละ 25 บำท 
 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณจดัสรร จ านวน(คน) 
1 คณะครุศำสตร์ 180,000 6 
2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 150,000 5 
3 สำขำวิชำนิติศำสตร์ 60,000 2 
4 คณะวิทยำกำรจัดกำร 180,000 6 
5 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 180,000 6 
6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 180,000 6 
7 ส ำนักงำนวิทยำเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 90,000 3 
8 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 30,000 1 
9 บัณฑิตวิทยำลยั 30,000 1 
10 ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย 30,000 1 
11 สภำคณำจำรย์และขำ้รำชกำร 30,000 1 
12 ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ 30,000 1 
13 สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม 150,000 5 
14 งำนอำคำรสถำนที ่ ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 270,000 9 
15 งำนเลขำนุกำร  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 30,000 1 
16 งำนธุรกำร  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 30,000 1 
17 งำนประชำสัมพนัธ ์ ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 90,000 3 
18 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ  ส ำนกังำนอธิกำรบด ี 60,000 2 
19 งำนพสัด ุ ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 60,000 2 
20 งำนกำรเงนิ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 90,000 3 
21 งำนสวัสดิกำร  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 60,000 2 
22 งำนบริหำรงำนบุคคล 30,000 1 
23 กองนโยบำยและแผน 60,000 2 
24 กองพัฒนำนักศึกษำ 240,000 8 



 
 

  

ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณจัดสรร จ ำนวน(คน) 
25 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 210,000 7 
26 ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 30,000 1 
27 วิทยำลัยนำนำชำติ 30,000 1 
28 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 90,000 3 
29 ร.ร.สำธิต  ม.รำชภัฏเชียงใหม่ 90,000 3 
30 กรณีเร่งด่วน 210,000 7 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 100 
  

4. บริการทุนการศึกษา ให้กำรสนับสนนุทำงกำรศึกษำแก่นักศึกษำเรียนดีมีควำมสำมำรถพิเศษ
หรือมีควำมจ ำเป็นทำงด้ำนกำรเงินเพื่อให้นักศึกษำเล่ำเรียนในมหำวิทยำลยัได้อย่ำงมีควำมสุขโดยสนบัสนนุ
ค่ำเล่ำเรียน ค่ำครองชีพ ตำมควำมจ ำเปน็ฉุกเฉินเพื่อให้โอกำสนักศึกษำที่มีควำมตั้งใจเลำ่เรียนแต่ ขำดทุน
ทรัพย์ให้จบเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภำพเพื่อพัฒนำประเทศชำติและมีโอกำสที่ดีในสังคม 
 

 

ที่ ชื่อทุน จ านวน/ทุน จ านวนเงิน/ทุน 
รวมเป็นเงิน

(บาท) 
1 ทุนกรุงไทยกำรไฟฟำ้ 18 12,000 216,000 
2 ทุนพระเมตตำสมเด็จย่ำ 6 45,400 272,400 
3 ทุนเฉลิมรำชกุมำรี 26 30,000 780,000 
4 ทุนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำร ี 12 37,000 444,000 

5 มูลนิธินำยห้ำงโรงปนูผู้หนึง่ 8 20,000 160,000 

6 มูลนิธิทสิโก ้ 8 9,000 72,000 

7 มูลนิธิรำชประชำสมำสัย 10 8,000 80,000 

8 มูลนิธิร่วมจิตตน์้อมเกล้ำ 3 14,000 42,000 

9 ทุนอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 37 40,000 1,480,000 

10 มูลนิธิชว่ยนักเรียนที่ขำดแคลน 5 12,000 60,000 

11 มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห ์ 1 20,000 20,000 

12 ทุนคุณปุญญวัฒน ์บุญชุ่ม 1 12,000 12,000 

13 มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย ์ 2 14,800 29,600 

14 มูลนิธิทำคำฮ ิ 1 15,000 15,000 

15 ทุนสลำกกินแบง่รัฐบำล 3 20,000 60,000 

16 ทุนบริษัทผึ้งน้อย 1 24,000 24,000 



 
 

  

ที่ ชื่อทุน จ ำนวน/ทนุ จ ำนวนเงิน/ทุน 
รวมเป็นเงิน/

บำท 
17 ทุนท่ำนน้อยเปำโรหิตย ์ 1 10,000 10,000 

18 ทุนหอกำรค้ำอเมริกัน 8 25,000 200,000 

19 ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 5 20,000 100,000 
20 ทุนธนำคำรไทยพำณิชย ์ 1 10,000 10,000 
21 ทุนอำหำรกลำงวัน 121 วันละ 50 บำท 969,000 
22 ทุนสนับสนุนคำ่เล่ำเรียน มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่ 56 - 951,000 

รวมทั้งสิ้น 334 
 

5,056,000 
 

งานนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
นักศึกษำชำยที่ต้องกำรผ่อนผัน กำรเข้ำรับตรวจเลือกเป็นทหำรกองประจ ำกำรเมื่อได้รับ

หมำยเรียก (สด.35) จำกภูมิล ำเนำทหำร หำกไม่ต้องกำรเป็นทหำรในขณะศึกษำ ให้ด ำเนินกำรยื่น ค ำร้อง
ขอผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำรได้ในช่วงเดือนกันยำยน – มกรำคม ของทุกปี โดยจะประกำศให้นักศึกษำยื่น
เร่ืองที่ฝ่ำยวิชำทหำร กองพัฒนำนักศึกษำ  

 

ล าดับ จังหวัด คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 รวมทั้งสิ้น 
1 เชียงใหม่ 107 ๓๐๖ 413 
2 เชียงรำย 18 54 72 
3 ล ำพูน 19 58 77 
4 ล ำปำง 7 28 35 
5 น่ำน 14 30 44 
6 แพร ่ 10 44 54 
7 พะเยำ 23 38 61 
8 แม่ฮ่องสอน 14 22 36 
9 ตำก 5 5 9 
10 สุโขทัย 1 1 2 
11 ขอนแก่น 1 2 3 
12 กรุงเทพมหำนคร 2 1 3 
13 กำญจนบุร ี 1 0 1 
14 จันทบุร ี 1 0 1 
15 รำชบุร ี 1 0 1 
16 สุรำษฎร์ธำน ี 1 1 2 

  



 
 

  

ล าดับ จังหวัด คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 รวมทั้งสิ้น 
17 ตรัง 1 0 1 
18 อุตรดิตถ์ 0 4 4 
19 ก ำแพงเพชร 0 1 1 
20 นครสวรรค์ 0 1 1 
21 อุทัยธำน ี 0 1 1 
22 หนองคำย 0 1 1 
23 ชัยภูมิ 0 1 2 
24 สระบุร ี 0 1 1 
25 นครศรีธรรมรำช 0 1 1 
26 ยะลำ 0 1 1 

รวมทั้งสิ้น 225 604 829 
 

นักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะเรียนวิชำทหำรต่อชั้นปีที่ 3 4 และ 5 สำมำรถส่งค ำร้องได้ที่  กอง
พัฒนำนักศึกษำ หรือดูรำยละเอียดที่บอร์ดวิชำทหำร ด้ำนหน้ำกองพัฒนำนักศึกษำ โดยจะเรียนและฝึกที่
มหำวิทยำลัยทุกวันเสำร์ช่วงเช้ำและศูนย์กำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร มณฑลทหำรบกที่  33 และศูนย์กำร
ฝึกเขำชนไก่ จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 5 และส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี หรือ
อนุปริญญำ จะได้ติดยศเป็นว่ำที่ร้อยตรี 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ ส - อา ภาคพิเศษ จ – ศ รวม 
ชั้นปี 3 ชำย 12 1 2 15 
ชั้นปี 4 ชำย 83 2 3 88 
ชั้นปี 4 หญิง 87 5 7 99 
ชั้นปี 5 ชำย 37 1 5 43 
ชั้นปี 5 หญิง 71 8 5 84 
รวมจ านวน 290 17 22 329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
นักศึกษำ ต้องยื่นขอกู้ยืมผ่ำนระบบ e-Studentloan ทำง www.studentloan.or.th  ตำม

ปฏิทินเวลำที่กองทุนฯ ก ำหนด โดยต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ลงทะเบียนรับรหัสผ่ำนและยื่นแบบค ำขอ
กู้ยืม โดยใช้เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเป็น username 

 

 
 

ประเภท จ านวนผู้กู้ ค่าเทอม ค่าครองชีพ รวม 
รำยเก่ำจำก มร.ชม. 6,985 44,204,800 91,317,600 135,522,400 
รำยเก่ำจำกสถำบันเดิม 2,878 20,072,500 37,844,400 57,916,900 
รำยใหม่ 815 5,633,000 10,652,400 16,285,400 

รวมทั้งสิ้น 10,678 69,910,300 139,814,400 209,724,700 
 

 
 

ประเภท ครุฯ มนุษย์ฯ วิทย์ฯ วจก. เกษตรฯ วมส. นานาชาติ รวม 
รำยเก่ำจำก มร.ชม. 3,072 1,269 1,012 1,271 168 159 35 6,985 
รำยเก่ำจำกสถำบันเดิม 930 565 382 832 53 84 32 2,878 
รำยใหม่ 222 212 147 178 24 22 10 815 

รวมทั้งสิ้น 4,224 2,046 1,541 2,281 245 265 77 10,679 
 

  

40% 

19% 

14% 

21% 

2% 3% 1% 

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้กู้ยืม (แยกคณะ) 

ครุศำสตร ์

มนุษยศำสตรฯ์ 

วิทย์ศำสตร์ฯ 

วิทยำกำรจัดกำร 

เทคโนโลยีกำรเกษตร 

วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 

วิทยำลัยนำนำชำต ิ



 
 

  

ประเภท จ านวนผู้กู้ ค่าเทอม ค่าครองชีพ รวม 
รำยเก่ำจำก มร.ชม. 9,550 56,572,200 121,704,000 178,276,200 
ผู้กู้ กรอ. 10 66,500 105,600 172,100 
รำยใหม่ 702 4,575,550 10,277,600 14,853,150 

รวมทั้งสิ้น 10,262 61,214,250 132,087,200 193,301,450 
 

 
ประเภท ครุฯ มนุษย์ฯ วิทย์ฯ วจก. เกษตรฯ วมส. นานาชาติ รวม 

รำยเก่ำ 3,943 1,798 1,352 1,896 213 278 70 9,550 
รำยใหม่ 165 209 145 132 14 27 10 702 

รวมทั้งสิ้น 4,108 2,007 1,497 2,028 227 305 80 10,252 
  

40% 

19% 

15% 

20% 

2% 3% 1% 

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้กู้ยืม (แยกคณะ) 

ครุศำสตร ์

มนุษยศำสตรฯ์ 

วิทยำศำสตร์ฯ 

วิทยำกำรจัดกำร 

เทคโนโลยีกำรเกษตร 

วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 

วิทยำลัยนำนำชำต ิ



 
 

  

 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

การบริหารงบประมาณในรอบปีงบประมาณ 2555 

ในปีงบประมำณ 2555 กองนโยบำยและแผน ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
2555 จ ำนวน 1,117,000 บำท โดยเป็นงบประมำณแผ่นดิน 130,000 บำท และเป็นงบประมำณเงินรำยได้ 
987,000 บำท  

ทั้งนี้ กองนโยบำยและแผนมีงบประมำณที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม จ ำนวน 209,351.90 บำท  เป็น
งบประมำณแผ่นดิน 159,351.90 บำท และเป็นงบประมำณเงินรำยได้ 50,000 บำท  

ดังนั้นในปีงบประมำณ 2555 นี้ กองนโยบำยและแผนจึงมีงบประมำณทั้งสิ้น 1,326,351.90  บำท 
โดยเป็นงบประมำณแผ่นดินทั้งสิ้น 289,351.90 บำท และเป็นงบประมำณเงินรำยได้ทั้งสิ้น 1,037,000 บำท 

กองนโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยทั้งในส่วนของ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
แผนงำนและงบประมำณ งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ โดยมีกำรบริหำรงบประมำณ ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 1  กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2555 ของกองนโยบำยและแผน  
     จ ำแนกตำมโครงกำร/ประเภทงบประมำณ 

 

โครงกำร
งบประมำณ 

1.กำรบริหำร
จัดกำร 

2.กำรประกัน
คุณภำพ 

3.กำรพัฒนำ
บุคลำกร 

4.กำรด ำเนินงำน
ตำมภำระงำน 

5.งบประมำณที่
ได้รับ 

อนุมัติเพ่ิม 
รวม 

งบ
ปร

ะมำ
ณ
แผ

น่ด
ิน ด ำเนินงำน 130,000.00 0.00 0.00 0.00 19,876.30 149,876.30 

ลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 87,800.00 87,800.00 

อุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 51,675.60 51,675.60 

งบ
ปร

ะมำ
ณ
เงิน

รำ
ยได

 ้

ด ำเนินงำน 67,000.00 20,000.00 35,000.00 365,000.00 50,000.00 537,000.00 

ลงทุน 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

อุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 197,000.00 20,000.00 35,000.00 865,000.00 209,351.90 1,326,351.90 



 
 

  

ตำรำงที่ 2  กำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 ของกองนโยบำย 
     และแผน จ ำแนกตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
ประเภท

งบประมำณ งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย ร้อยละ งบประมำณ 

คงเหลือ ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได ้

 1. กำรบรหิำรจดักำร   197,000.00 146,070.20 74.15 50,930.00 25.85 

 
  67,000.00 16,070.00 23.99 50,930.00 76.01 

 
  130,000.00 130,000.00 100.00 0.00 0.00 

 2. กำรประกันคณุภำพ   20,000.00 0.00 0.00 20,000 100.00 

 3. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร   35,000.00 5,740.00 16.40 29,260.00 83.60 

      3.1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ.
2555 ระหว่ำงวันที่ 18-23 มีนำคม 2555 
ณ จังหวัดภูเก็ต 

       

 4. กำรด ำเนินงำนตำมภำระงำน   865,000.00 362,589.90 41.92 502,410.10 58.08 

      4.1 งำนแผนงำนและงบประมำณ   65,000.00 44,080.84 67.82 20,919.16 32.18 

      4.2 งำนสถิติสำรสนเทศ   300,000.00 197,721.50 65.91 102,278.50 34.09 

      4.3 งำนวิจัยสถำบัน   500,000.00 120,787.56 24.16 379,212.44 75.84 

รวมงบประมำณ   1,117,000.00 514,399.90 46.05 602,600.10 53.95 

  



 
 

  

ตำรำงที่ 3  กำรบริหำรงบประมำณที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2555 ของ 
     กองนโยบำยและแผน จ ำแนกตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
ประเภท

งบประมำณ งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย ร้อยละ งบประมำณ 

คงเหลือ ร้อยละ 
แผ่นดิน รำยได ้

 1. งบประมำณสมทบค่ำจัดท ำรูปเล่ม
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม ่

  19,876.30 19,876.30 100.00 0.00 0.00 

 2. จัดท ำสมุดปฏิทินกิจกรรมของกอง
นโยบำยและแผน พ.ศ.2555-2559 
(งบพัฒนำ) 

  50,000.00 49,800.00 99.60 200.00 0.40 

 3. ซ้ือครุภัณฑ์ (เงินเหลือจ่ำย 2555)   118,300.00 118,300.00 100.00 0.00 0.00 

    3.1 เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet  
P3015 S/N VNC4C00206 1 เครื่อง 

  30,500.00 30,500.00 100.00 0.00 0.00 

     3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Notebook 1 เครื่อง 

  28,800.00 28,800.00 100.00 0.00 0.00 

     3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 
เครื่อง 

  59,000.00 59,000.00 100.00 0.00 0.00 

 4. ค่ำวัสดุส ำนักงำนเพิ่มเติม (เงิน
เหลือจ่ำย 2555) 

  21,175.60 21,150.00 99.88 25.60 0.12 

รวมงบประมำณ   209,351.90 209,126.30 99.89 225.60 0.11 

 
 
 
 
 

  



 
 

  

ตำรำงที่ 4  กำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 ของกองนโยบำย 
     และแผน จ ำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย 
 

4.1  งบประมำณแผน่ดนิ 289,351.90 บำท 

ประเภทงบรำยจ่ำย 
งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย 

งบประมำณ 
คงเหลือ หมำยเหตุ 

บำท สต. บำท สต. บำท สต. ร้อยละ 
1. งบบุคลำกร - - - - - - -  
2. งบด ำเนินงำน 149,876 30 149,876 20 0 00 0.00  
3. งบลงทุน - - - - - - -  
4. งบเงินอุดหนุน 87,800 00 87,800 00 0 0 0.00  
5. งบรำยจ่ำยอื่น 51,675 60 51,650 00 25 60 0.05  

รวม 289,351 90 289,326 30 25 60 0.01  

 
4.2  งบประมำณเงนิรำยได้ 1,037,000 บำท 

ประเภทงบรำยจ่ำย 
งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย 

งบประมำณ 
คงเหลือ หมำยเหตุ 

บำท สต. บำท สต. บำท สต. ร้อยละ 
1. งบบุคลำกร - - - - - - -  
2. งบด ำเนินงำน 537,000 00 313,412 34 223,587 66 41.64  
3. งบลงทุน - - - - - - -  
4. งบเงินอุดหนุน 500,000 00 120,787 56 379,212 44 75.84  
5. งบรำยจ่ำยอื่น - - - - - - -  

รวม 1,037,000 00 434,199 90 602,800 10 58.13  

 
 สรุป ในปีงบประมำณ 2555 นี้  กองนโยบำยและแผน ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 
1,326,351.90 บำท ได้เบิกจ่ำยงบประมำณทั้งสิ้น ( ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555) 723,526.20 บำท คิด
เป็นร้อยละ 54.55 และมีงบประมำณคงเหลือ 602,825.70 บำท คิดเป็นร้อยละ 45.45 

 



 
 

  

ตำรำงที่ 5  รำยกำรเอกสำรเผยแพร่ของกองนโยบำยและแผน ประจ ำปีงบประมำณ 2555 

รหัส รำยกำร จ ำนวน 
(เล่ม) งำน 

Plan 01/2555 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์
เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2554 

20 งำนแผนงำนและ
งบประมำณ 
 

Plan 02/2555 สำรสนเทศ 2554 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 700 งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ 

Plan 03/2555 รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรให้บริกำรของหน่วยงำนสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2554 

100 งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ 

Plan 04/2555 รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง สภำพกำรมีงำนท ำของบัณฑิตท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ และควำมพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และกำรให้บริกำรของหน่วยงำนสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2554 

100 งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ 

Plan 05/2555 รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อกำร
ปฏิบัติงำน และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2555 

100 งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ 

Plan 06/2555 รำยงำนประจ ำปี 2554 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่ 300 งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ 

Plan 07/2555 สมุดปฏิทินกิจกรรมของกองนโยบำยและแผน พ.ศ. 2555-2559 300 งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ 

Plan 08/2555 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) 

400 งำนแผนงำนและ
งบประมำณ 

Plan 09/2555 เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินคงคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2555 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

20 งำนแผนงำนและ
งบประมำณ 

Plan 10/2555 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2554 ระหว่ำงเดือน ต.ค.2553 – ก.ย.2554 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

33 งำนแผนงำนและ
งบประมำณ 

Plan 11/2555 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 จ ำแนกตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

23 งำนแผนงำนและ
งบประมำณ 

Plan 12/2555 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ครั้งท่ี 1 (ต.ค.2554 – มี.ค.
2555) มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

28 งำนแผนงำนและ
งบประมำณ 

Plan 13/2555 สรุปสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ีด ำเนินกำรใน พ.ศ.2555 

20 งำนแผนงำนและ
งบประมำณ 

Plan 14/2555 รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรให้บริกำรของหน่วยงำนสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2554 

100 งำนวิจัยสถำบันและ
สำรสนเทศ 

Plan 15/2555 รำยงำนประจ ำปี 2555 กองนโยบำยและแผน 5 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 



 
 

  

  



 
 

  

กิจกรรมในปี 
 
 

  
   ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร จ ำ ก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเข้ำศึกษำดู
งำนส ำนักงำนอธิกำรบดี  เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน และทัศนศึกษำ
ศิลปวัฒนธรรมของภำคเหนือ  

   กองนโยบำยและแผนต้อนรับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครศรีธรรมรำช มำศึกษำดูงำน 

   กองนโยบำยและแผนต้อนรับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูลสงครำม มำศึกษำดูงำน 



 
 

  

 

  

   กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  จั ด
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของกำรท ำงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้และได้มีส่วน
ร่วมในกำรเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่กำรท ำงำน
ของตนเอง ควำมส ำเร็จและปัญหำที่พบจำก
กำรท ำงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำไป
พัฒนำกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึนต่อไป 

             กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จัดโครงกำรศึกษำดูงำน เพื่อเปิดโอกำสให้
บุคลำกรมีโอกำสเปิดโลกทัศน์ เปิดใจ เปิด
กรอบแนวคิดในกำรเรียนรู้ควำมส ำเร็จจำก
หน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนบุคลำกรได้มี
โอกำสสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน เพื่อกำร
พัฒนำเป็นทีมงำนท่ีเข้มแข็ง  
 



 
 

  

 

  

   กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  
เฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ  
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
รวมทั้งเป็นกำรปลูกฝังควำมมีจิตอำสำแก่
บุคลำกร และปรับปรุงสภำพแวดล้อมในที่
ท ำงำนให้ดีขึ้น และสร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้
มำติดต่อหรือเยี่ยมเยือน 

   กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดประชุม
ช้ีแจงเรื่องแนวทำงกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
ปีงบประมำณ 2555 



 
 

  

 

  

             กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี   
              จัดกิจกรรมวิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อน      
              ของแต่ละหน่วยงำน และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนระหว่ำงหน่วยงำนเกี่ยวกับปัญหำที่
พบในช่วงกำรท ำงำนที่ผ่ำน เพื่อน ำผลกำร
วิเครำะห์ไปต่อยอดกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำนต่อไป 
 

   กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
จัดโครงกำรสัมมนำกำรทบทวนแผน 
กลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เพื่ อทบทวนและจั ดท ำแผนกลยุ ทธ์ ขอ ง
หน่วยงำนภำยใน และรับทรำบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพส ำหรับหน่วยงำน
สนับสนุน 



 
 

  

  
   กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดีจัดโครงกำร
พัฒนำบุคลำกร เรื่อง สมรรถนะบุคลำกร และ
กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (TOR) 
รำยบุคคล เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้ บุ ค ล ำก ร เ กี่ ย วกั บก ำ รคั ด เ ลื อ ก  ก ำ ร
พัฒนำกำรบริหำรผลงำน และพฤติกรรมกำร
ท ำงำน 

   กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
น ำนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลำนครินทร์
เกมส์” ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  



 
 

  

   กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท) จัด
บรรยำย “ควำมส ำเร็จที่ใสสะอำด..สร้ำงได้” 
โดยคุณบดินทร์ ลิมปพัทธ์ เป็นวิทยำกรบรรยำย 

   ประเพณีไหว้ครู – บำยศรีสู่ขวัญ และ
ประกวดดำว – เดือน 



 
 

  

 
ที่ปรึกษา :  นำงสุนี    พนันตำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
 :  นำงสำวชมพูนชุ เธียรสุภรพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 :  นำงพรศร ี   ขันไชย  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 :  นำยสยำม  กันหำลิลำ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
ผู้ให้ข้อมูล :  กองกลำง / กองคลัง / กองนโยบำยและแผน / กองพัฒนำนกัศึกษำ 
รวบรวม/รูปเล่ม :  นำงสำวณฌกร  จ ำนงค์วงษ ์    
ภาพประกอบ :  งำนประชำสัมพนัธ์ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

  



 
 

  

 


