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ส่วนที่ 1 

“ข้อมูลพื้นฐานสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 
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************************** 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งคร้ังแรกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรม 

มณฑลพายัพ  เม่ือวันที่  1  เมษายน  2467 เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม 2467  และได้ทํา

การสอนเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม  2467 

  พ.ศ.2485 ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดเชียงใหม่ 

  พ.ศ.2490  ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดเชียงใหม่ 

  พ.ศ.2503   ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยมีอาจารย์ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานโดยแบ่งงานออกเป็น 3 

ฝ่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนกหอพัก 

 แผนกกิจกรรมร่วม

หลักสูตรและสันทนาการ 

 

 วิชาการทั่วไป 

 แผนหลักสูตรแบบเรียน             

ตารางสอน 

 แผนการฝกึสอน 

 แผนกหอ้งสมุด 

 แผนกอุปกรณ์การสอน 

 แผนกวัดผล 

 การสอน (หัวหน้าวิชารับผิดชอบ) 

- ภาษาไทย -  สังคมศึกษา 

- ภาษาอังกฤษ -  ศิลปศึกษา 

- คณิตศาสตร์ -  ดนตรี 

- วิชาการศึกษา -  พลานามัย 

- หัตถศกึษา -เกษตรกรรม 

 แผนกสารบรรณ 

 แผนกทะเบียนและสถิติ 

 แผนกการเงิน 

 แผนกพัสดุและอาคารสถานที ่
 

ผู้ช่วยฝ่ายธรุการ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ใหญ ่

ข้อมูลพ้ืนฐาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  

ประวัติความเปน็มา  สาํนกังานอธิการบดี 

้
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พ.ศ.2518  ประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ.2518  การบริหารภายในวิทยาลัยครูเชียงใหม่  มี

อธิการบดีเป็นหัวหนา้สถานศึกษา  มีรองอธิการบดีรับผดิชอบงานเป็น 4  ฝา่ย  ไดแ้ก่ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบสํานักงานอธิการ  มีแผนกในสํานักงานอธิการ  แบ่งออกเป็น  

12  แผนกดังนี้  แผนกธุรการ  แผนกแผนงานและประเมินผล  แผนกการเงิน  แผนกพัสดุ  แผนกทะเบียนและ

วัดผล  แผนกบริการการศึกษา  แผนกหอสมุด  แผนกโสตทัศนศึกษา แผนกแนะแนว  แผนกอนามัยและ

สุขาภิบาล  แผนกอาคารสถานที่ และแผนกประชาสัมพันธ์ 

รองอธิการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบหน่วยงานทางวิชาการบริหารงานหลักสูตร  วัดผลการศึกษาและ

ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและจัดตั้งหน่วยงานทางวิชาการ  เช่น  โปรแกรมสหกรณ์  โครงการจัดตั้งคณะ

เกษตรและสหกรณ์ 

รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษรับผิดชอบหน่วยรักษาความปลอดภัย  ลูกเสือวิสามัญและ

ประสานงานโครงการพัฒนาชนบท 

รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบหน่วยส่งเสริมวินัยสร้างเสริมจริยธรรม  ส่งเสริม

กิจกรรมนักศกึษา  กิจกรรมสัมพันธ์  และสวัสดิการนักศึกษา 

ส่วนคณะวิชาต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุนอยู่ภายใต้การดูแลของอธิการ โดยมีกรรมการประจํา

วิทยาลัย  กรรมการอํานวยการและกรรมการบริหาร  เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําโดยมีหัวหน้าสํานักงานอธิการ

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

พ.ศ.2528  ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2528  โดยวิทยาลัยครูจัด

การศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา  สาขาศลิปศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

มีการประกาศโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครูใหม่  การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2530  

ดังนี้คือ 

1. อธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันและมีรองอธิการช่วยในการบริหารงาน 

2. มีการแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานอธิการ  คณะวิชา  ศูนย์ และสํานัก  ดังนี้คือ  สํานักงาน

อธิการ  ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา  ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม  สํานักกิจการนักศึกษา  สํานักวางแผนและพัฒนา  

สํานักส่งเสริมวิชาการ  คณะวิชาครุศาสตร์  คณะวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  คณะวชิาวทิยาการจัดการ 

3. ในส่วนงานของสํานักงานอธิการแบ่งงานเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ  ฝ่าย

การเงิน  ฝ่ายพัสดุ  ฝ่ายอาคารสถานที่  ฝ่ายเอกสารการพิมพ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายยานพาหนะ   ฝ่ายการ

เจ้าหน้าที่  ฝา่ยสวัสดกิารและฝา่ยอนามัยและสุขาภบิาล  โดยมหีัวหนา้สํานักงานอธิการเป็นผูรั้บผดิชอบ 

4. หัวหน้าสํานักงานอธิการเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยครู

เชยีงใหม่  และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครูเชียงใหม่ 
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ต่อมาในปี  พ .ศ2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ  ได้ทรงพระก รุณาโปรดเกล้าฯ       

พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้ใช้แทน “วิทยาลัยครู” โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราช

ภัฏ พ.ศ.2538เม่ือวันที่ 25มกราคม 2538และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งโครงสร้างของ

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ สํานักงานอธิการจึงได้ยกฐานะเป็นสํานักงานอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน โดยให้มีส่วน

อํานวยการในสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี   สถาบันราชภัฏเชียงใหม่  ได้แบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้บริหารและการ

ดําเนินงานตามประกาศของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในแก่สํานักงานอธิการบดีเป็น  

ดังนี้ 

1.   สํานักงานอธิการบดี 

1.1  ส่วนอํานวยการ 

 งานเลขานุการและงานประชุม   

 งานธุรการ 

 งานประชาสัมพันธ์    

 งานการเจ้าหน้าที่และนติิกร 

 งานประกันคุณภาพ 

1.2  กลุ่มงานคลังและพัสดุ 

 งานการเงิน     

 งานพัสดุ 

1.3  กลุ่มงานบริการ 

 งานอาคารสถานที่  -  งานออกแบบปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 

-  งานอนุรักษพ์ลังงานในอาคารควบคุม 

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 งานจราจรและรักษาความปลอดภัย 

 งานยานพาหนะ 

 งานสวัสดิการ 

 งานสาธารณูปโภค 

 

ในปกีารศกึษา 2543 สํานักงานอธกิารบดไีดเ้พิ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มงานอํานวยการ 

และในปกีารศกึษา  2545 ไดเ้พิ่มงานเทคโนโลยทีางการศกึษา ในกลุ่มงานบริการ 

สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 10 

(1) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2542 

ข้อ1 (1) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะโดยมีผู้บังคับ บัญชา คือผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ภารกิจ
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ของหน่วยงานคือทําหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏคือ 

1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง    

2. ทําการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

3. ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ผลติครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 

ในวันที่ 1 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2548 โดยให้จัดตั้งสํานักงานอธิการบดีข้ึน ซึ่งเป็นการเปลี่ยน

รูปแบบการบริหารสํานักงานอธิการบดีเป็นรูปแบบใหม่ ต่อมาในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ พ.ศ.2549 โดยไดแ้บ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

 1.  กองกลาง 

 2.  กองคลัง 

 3.  กองนโยบายและแผน 

 4.  กองพัฒนานักศึกษา 

 

สํานักงานอธิการบดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทําหนา้ที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการสนับสนุน

การศึกษา จึงถือว่า สํานักงานอธิการบดี เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย ที่จะทําหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนให้ภารกิจของ

หนว่ยงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยบรรลุเปา้หมายของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอยา่งแทจ้รงิ 
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1. สนับสนุนนโยบายและพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรที่น่าเช่ือถือ โดยมุ่งเน้นการ

ให้บริการที่มีคุณภาพ 

3. สนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากร

ทุกกองในสํานักงานอธิการบดี 

4. สนับสนุนและสง่เสริมการทํางานและบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทํางาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและ

ภายนอกของสํานักงานอธิการบดี 

6. มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบกัลยาณมติรตอ่กัน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานภายในประเทศ 

8. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏบิัติงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9. ส่งเสริมการทํานุบํารุงประเพณีศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 

 
   

“สนับสนุนการศึกษา  พัฒนาองค์กร” 

 

 
 

สํานักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพของ

มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

1. สนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็น

ธรรม 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

 

นโยบายสํานกังานอธิการบดี 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
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1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

2. การให้บริการของบคุลากรที่มปีระสิทธิภาพ 

3. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

 
 

1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรมีทกัษะในการให้บริการ 

3. การให้บริการของบคุลากรที่มปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

เปา้ประสงค ์
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1. เป็นศูนย์กลางงานบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย งานเลขานุการผู้บริหารการ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  การประชาสัมพันธ์ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นศูนย์กลางการดําเนินงานและประสานงานด้านการก่อสร้างและซ่อมบํารุงรักษาอาคารและ

สถานท่ีการรักษาความปลอดภัย การบริการงานด้านสาธารณูปโภค การอนุรักษ์พลังงาน การวาง

แผนภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมสวยงาม  เป็นสื่อกลางและประสาน

การปฏิบัติงานในการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสถานที่  และระบบ

สาธารณูปโภคงานด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างการบริหารงาน

บุคคล ด้านการให้คําปรึกษาแนะนําข้อกฎหมายหลักเกณฑ์และระเบียบ ด้านงานวิเคราะห์กําหนด

ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน และงานด้านทะเบียนประวัติบุคลากรการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร สวัสดิการ

วินัยของบุคลากรโดยมีกองกลาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

2. อํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดทํา

กิจกรรมด้านต่างๆ ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อํานวยความสะดวกด้านบริการและสวัสดิการ 

จัดหาทุนและจัดหางาน บริการด้านหอพักนักศึกษาบริการด้านสุขภาพอนามัย และอ่ืนๆ โดยมีกอง

พัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3. รับผิดชอบด้านการวางแผนและนโยบาย   งบประมาณเงินรายได้   งบประมาณ

แผ่นดินและการจัดสรรทรัพยากร งานวิเคราะห์อัตรากําลังงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยทําหน้าท่ีนําเสนอข้อมูลต่างๆได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์วิจัยทางสถิติ

จัดทําเป็นเอกสารรายงาน เพื่อนําไปใชใ้นการตดัสินใจในการวางแผนและพฒันามหาวิทยาลัยโดยมี

กองแผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

4. เป็นศูนย์กลางและประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน งานด้านบัญชี งานด้าน

พัสดุและด้านสิทธิประโยชน์ การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  การบริหาร

งบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวบรวม/เผยแพร่

สารสนเทศด้านการเงิน เพื่อการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงจัดหาและจัดการพัสดุเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน ส่งเสริมกิจกรรม และให้บริการด้านการคลังและพัสดุของ

มหาวิทยาลัย โดยมีกองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสํานักงานอธิการบดี 
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เนื่องจากเดิม สํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่กํากับดูแลโดยตรงกับหน่วยงาน 11 

หน่วยงานด้วยกัน ซ่ึงมีภาระงานที่หนักมาก  ดูแลได้แต่อาจจะไม่ทั่วถึง  เพราะงานของสํานักงาน

อธิการบดีมีบุคลากรภายในกํากับอยู่เป็นจํานวนมาก  อาจทําให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น 

และไม่สามารถแก้ไขได้  จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องแบ่งโครงสร้างองค์กรใหม่ให้งานภายใน

สํานักงานอธิการบดีแบ่งออกเป็นกองอยู่ภายใต้การกํากับของสํานักงานอธิการบดีโดยมี

ผู้อํานวยการกอง  เป็นผู้กลั่นกรองงานให้กับผู้อํานวยการสํานักงานอธิบดีอีกชั้นหนึ่ง  ท้ังนี้

ผู้อํานวยการกองกลางจึงต้องทราบถึงหลักการ และเหตุผลในการดําเนินการของงานต่างๆ ของแต่

ละหน่วยงานก่อนเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

สํานักงานอธิการบดี  จะต้องดูแลหน่วยงานภายในกํากับ ดูแล  ส่ังการ สนับสนุนให้

หน่วยงานภายในของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วทั้ง  

4 กอง   จะปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ 
 

1. กองกลาง 

เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการและอํานวยความสะดวกในด้านงานบริหารงานทั่วไป 

(งานธุรการ) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  งานประชุมและพิธีการสําหรับมหาวิทยาลัยและ

ผู้บริหาร  งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย   งานบริการด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

และงานบริหารงานบุคคลมีหน้าท่ีในการพัฒนาบุคลากร  เก็บทะเบียนประวัติ จัดสวัสดิการท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคลากร  รวมท้ังมีงานนิติการอยู่ในการกํากับดูแลด้วย   
 

2. กองคลัง 

เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการและอํานวยความสะดวกด้านการเงิน การเบิกจ่าย  การ

บัญชี  การพัสดุ   มุ่งเน้นการบริหารงานในทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้บริการด้วย    

ความถูกต้อง รวดเร็วและโปร่งใส ต่อทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ  มีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา

สากลเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดี  สร้างสํานึกในคุณค่าของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น  จึงมีความจําเป็นในการจัดแบ่งหน่วยงานให้สามารถรองรับการทํางานจากเดิม

การแบง่โครงสรา้งหนว่ยงาน
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ให้เป็นกลุ่มงานท่ีสมบูรณ์  เนื่องจากมีการแบ่งหน่วยงานในกองคลังออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่   

งานการเงิน งานบัญชี  งานพัสดุ    โดยมีผู้อํานวยการกองคลัง ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้า

หน่วยงานซึ่งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ดูแล ทุกหน่วยงานในกองคลัง  ใน

ด้านการบริหารจัดการซ่ึงมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุ่งยาก

ซับซ้อนโดยต้องปรับเปล่ียนแนวทางการทํางานให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์แก้ไขปัญหาใน

งานตลอดจนกํากบัดูแลผู้ปฏิบัติงานเพือ่ให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ตลอดจนปฏิบัติ

หน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมายโดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ความสามารถความละเอียด 

รอบคอบ  ความซ่ือสัตย์  ความเสียสละ อดทนและมีทักษะ ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษโดย

ต้องริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการพัฒนาและรองรับจัดการบริหารงานเพื่อให้งานในความรับผิดชอบ 

และการปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

3. กองนโยบายและแผน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน 

วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม กํากับติดตามประเมินผล  ตรวจสอบ ปรับปรุง

แก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษา แนะนํา  ในงานที่รับผิดชอบให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

นอกจากนั้นยังปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งงานท่ีรับผิดชอบมีขอบเขตเน้ือหาของงานที่

หลากหลาย มีขั้นตอนการทํางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญ

การและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสูงมากเป็นพิเศษ ท่ีจะคิดริเริ่มหาแนวทางวิธีการ

ใหม่ๆ มาใช้กับการพัฒนา และปฏิบัติงานให้เหมาะสม จึงมีการปฏิบัติงานหลายรูปแบบ นับตั้งแต่

การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้  การศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ทดลอง  การวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุง 

พัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมไปถึงการกํากับติดตามดูแล ตรวจสอบ ให้

ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงานเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด การสรุปรายงาน การทําเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน  จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ

แก่บุคลากรท้ังภายในและภายนอก  จัดอบรม สัมมนา ประชุมชี้แจงแก่บุคลากรหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

วิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    
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4. กองพัฒนานักศึกษา 

เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสําคัญ เพื่อให้การเรียนรู้นอก

หลักสูตร นอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นํามาซ่ึง

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมุ่งคุณธรรม มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา ท้ัง 8 ด้าน มีหน้าท่ีดังนี้ 

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วย ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ

ประสบการณ์ 

2. ให้บริการและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา 

3. สนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4. กํากับ ดูแลวินัย และพัฒนานักศึกษา ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

5. สร้างเสริม ความรัก ความผูกพัน และศรัทธาระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง 

และการเป็นศิษย์ท่ีดีในการออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้กีฬา

เป็นสื่อเพื่อการ ออกกําลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชน 

และเพื่อความเป็นเลิศ เป็นตัวขับเคลื่อน 

7. บริหารจัดการงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย 

8. สนับสนุนหลักสูตรทางวิชาการ  เพื่อใ ห้ เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์  ตามท่ี

มหาวิทยาลัยพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ห

 

หมายเหต ุ งานนิตกิ

 งานบริหารงา

 งานประชาสัม

 งานอาคารส

ยานพาหนะ 

 งานนิติการ 

 งานบริหารงา

กองก

โครงสรา้งก

การ  กองกลาง อยูร่

านทั่วไป 

ัมพันธ์ 

ถานที่และ   

 

านบุคคล 

ลาง 

ารแบ่งงาน สํา

ระหวา่งดาํเนินการจั

 งานการเงิน 

 งานบัญช ี

 งานพัสดุ 

กอง

านักงานอธิการ

ดัตัง้เป็นหน่วยงาน 

 

สํานักงา

มหาวิทยาลัย

งคลัง 

รบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานบริหาร

 งานวิเคราะ

งบประมาณ

 งานวิจัยสถ

านอธิการบดี 

ยราชภัฏเชียงให

กองนโยบ

รงานทั่วไป 

ะห์แผนและ

ณ 

ถาบันและสารสนเทศ

หม่ 

บายและแผน 

ศ 

 งานกิจก

 งานบริก

กองพัฒ

กรรมและพัฒนานกั

การและสวัสดิการนั

ฒนานักศึกษา 

 

กศึกษา 

นักศกึษา 
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ส่วนที่  2 

“แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 
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เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกับแผนงานปฏิรูประบบจําแนกตําแหน่งและ

ค่าตอบแทน ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล ภายใต้แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงมีการปรับปรุง

ระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน  เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ และการ

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งได้นําสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคลากรของ

หน่วยงานในภาครัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะต้องพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลโดยเน้นสมรรถนะ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญหนึ่งของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารจัดการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัย บุคลากรจึงต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้งบุคลากรต้องมีคุณภาพ        

มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และของมหาวิทยาลัย  

 สํานักงานอธิการบดีมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

ว่าด้วย พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหม้คีุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานอธิการบดี ได้ใช้

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท ได้มี

โอกาสเข้าถึงความรู ้พัฒนาตนเองเป็นผูรู้้ ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประจําปี 2555 

ความเป็นมา 
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จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานอธิการบดี (SWOT Analysis) 1ได้ 

ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีการให้บริการและเป็นหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ 

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ สามัคค ี

ซ่ือสัตย์ การมีส่วนร่วม เสียสละ ทุ่มเท รัก

องค์กร  มีมนุษยสัมพันธ์ 

3. มีเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น  

E-document, โปรแกรมช้างเผือกจัดซื้อจัดจ้าง 

4. มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ ISO 

การควบคุมระยะเวลาการเบิกจ่าย, ระยะเวลา

การรับเอกสาร มีรายการประเมินผลการปฏิบัติ 

5. ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

6. มีระเบียบปฏิบัติ เช่น คู่มือ, ระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

1. โครงสร้างและระบบงานยังไม่มีความชัดเจนและ

ซ้ําซ้อน 

2. สถานที่ทํางานอยู่กระจัดกระจายจึงทําให้การ
บริหารไม่เป็นระบบ 

3. บุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอ 

4. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสํานึกในการให้บริการ 
5. ขาดแผนพัฒนาบุคลากร 

6. ขาดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
7. ขาดแผนการจัดการองค์ความรู้ Knowledge 

Management (KM) 

8. นโยบายไม่ชัดเจน “ทิศทางการพัฒนา” 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ได้รับความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

2. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อหน่วยงาน 

3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหาร

จัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อการบริการอย่าง

เพียงพอ 

4. ผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน กพร.,  

สมศ. 

1. หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจการบริหารงานของ

สํานักงานอธิการบดี 

2. ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. นโยบายของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

                                                            
1
จากแผนพฒันาสาํนกังานอธกิารบด ีพ.ศ. 2553-2556 

การประเมินสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 
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ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร บรรลุตามเป้าประสงค์ จึงได้กําหนดกลยุทธ์หรือแนวทาง

ในการดําเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับ กลยุทธ์/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตําแหน่งงาน 

แนวทางที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งในหน่วยงานตนเองและระหว่างหน่วยงาน 

การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ

และเอกชนต่างๆ 

- ร้อยละของกลุ่ ม เป้ าหมาย เข้ า ร่ วม

โครงการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กองกลาง 

2 การจัดการความรู ้ - ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมและ

ตระหนักในการจัดการความรู้ 

กองกลาง 

3 การอบรมประกันคุณภาพ เร่ือง “การจัดการความรู้สู่

การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กองกลาง 

4 การแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคในการทํางาน - จํานวนกิจกรรม ทุกกอง 

แนวทางที่ 2 พัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับระบบงาน และภาระงานที่ได้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมรับการอบรม/

สัมมนา 

ทุกกอง 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 

การพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับตําแหน่งงานและ

ภาระงานที่รับผิดชอบ  

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมรับการอบรม/

สัมมนา 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

ทุกกอง 

3 ส่ง เส ริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าถึงและเชื่อมโยง

ความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน  

- จํานวนเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

ทุกกอง 

กลยุทธ์ที่ 2การพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 

แนวทางที่ 1การจัดบุคลากรเข้าสูต่ําแหน่งตามกรอบโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 
1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากร - จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมรับการอบรม/

สัมมนา 

ทุกกอง 

2 การจัดทํากรอบอัตรากําลัง - จํานวนบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี

ได้เข้าสู่กรอบอัตรากําลัง 

ทุกกอง 

3 การประเมินและพิจารณาความดีความชอบบุคลากร - บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการ

ประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ  

ทุกกอง 
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ลําดับ กลยุทธ์/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางที่ 2 การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 

1 จัดสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน กองทุนสวัสดิการบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

- ความพึงพอใจของโครงการ 

กองกลาง 

2 โครงการตรวจสุขภาพ ประจําปี - จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ กองกลาง 

3 โครงการประกันสุขภาพของบุคลากร - จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ กองพัฒนา

นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3การพัฒนาบุคลากรให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีต่อการปฏิบตัิงานและต่อองค์กร 

แนวทาง  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม 
1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  

2 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรประพฤติตนตาม 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  

 

 

 

งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยคิดอัตรา 3,000 บาท

ต่อคนต่อปี และเป็นงบประมาณส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันกับโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

บุคลากรรวมของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

 1ตุลาคม  2554  -30 กันยายน  2555 

 

 
 

 ผลการพิจารณาความดีความชอบประจาํป ีและจากการประเมินผลการดําเนินโครงการต่างๆ 

 

 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 

การประเมินผล 
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หากมีการปฏิบตัิตามแผนพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการติดตามประเมินผลและนํา

ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจําทุกปีคาดว่าจะ

ทําให้บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีจะได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเองทําให้สามารถ

ปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี

ให้ประสบผลสําเร็จตามพันธกิจ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่กําหนดไว้ และสนับสนุน

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ทําให้พัฒนาก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่งงาน  

การพฒันาสง่เสรมิความกา้วหน้าของ

บุคลากร  
การพฒันาบุคลากรใหม้คีุณธรรมจรยิธรรม มี
จติสาํนึกทีด่ตี่อการปฏบิตังิานและตอ่องคก์ร  

1. สนบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั

ทัง้ในหน่วยงานตนเองและระหวา่งหน่วยงาน การศกึษาดงูาน          
ณ มหาวทิยาลยั องคก์รภาครฐัและเอกชนต่างๆ 

2.  พฒันาความรู ้ทกัษะการปฏบิตังิานของบุคลากรเกีย่วกบัระบบงาน และ
ภาระงานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 

แนวทาง 

1. การจดับุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งตามกรอบ
โครงสรา้งของมหาวทิยาลยั 
2. การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิ

การศกึษา 
3. การจดัสวสัดกิารใหก้บับุคลากร   

สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีุณธรรม  
จรยิธรรม มจีติสาํนึกทีด่ตี่อการปฏบิตังิาน
และต่อองคก์ร 

1.1 โครงการศกึษาดงูาน ณ มหาวทิยาลยั องคก์รภาครฐัและเอกชนต่างๆ 
1.2 โครงการการจดัการความรู ้
1.3 การอบรมประกนัคุณภาพ เรื่อง “การจดัการความรูสู้่การทํางานอย่างมี

ประสทิธภิาพ” 
1.4 การแลกเปลีย่นความรูเ้ทคนิคในการทาํงาน 
2.1 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากรสาย

สนบัสนุนทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม การพฒันา

บุคลากรทีส่อดคลอ้งกบัตาํแหน่งงานและภาระงานทีร่บัผดิชอบ  
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าถึงและเชื่อมโยงความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและระบบงาน  
2.4 โครงการ 5 ส. ในสาํนกังาน 

1.1 สนบัสนุนและสง่เสรมิใหบุ้คลากรไดเ้ขา้

รว่มกจิกรรมดา้นสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมที่

มหาวทิยาลยัจดัขึน้ 
1.2 ประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคใ์หบุ้คลากร

ประพฤตตินตาม ขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม ่วา่ดว้ย จรรยาบรรณของ

บุคลากรมหาวทิยาลยั 
 

1.1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ

บุคลากร 
1.2 การจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั 
2.1 กา รป ร ะ เ มิน แ ล ะพิจ า รณาคว ามดี

ความชอบบุคลากร 
3.1 จดัสวสัดกิารเงนิกูก้องทุนมหาวทิยาลยัฯ 
3.2 โครงการตรวจสขุภาพ ประจาํปี 
3.3 โครงการประกนัสขุภาพของบุคลากร 

โครงการ /
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

 จํานวนบุคลากรที่ เข้าร่วมรับการอบรม /
สมัมนา 
 จาํนวนบุคลากรทีไ่ดเ้ขา้สูก่รอบอตัรากาํลงั 
 บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ร ับการ
ประเมนิเพือ่พจิารณาความดคีวามชอบ  
 ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 จาํนวนบุคลากรทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
 บุคลากรทีไ่ดร้บัการศกึษาต่อ 

 รอ้ยละของกลุ่มเป้าหมายเขา้รว่มโครงการ 

 ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 รอ้ยละของบุคลากรมสีว่นรว่มและตระหนกัในการจดัการความรู ้
 จาํนวนกจิกรรม 
 จาํนวนบุคลากรทีเ่ขา้รว่มรบัการอบรม/สมัมนา 
 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
 จาํนวนเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 

 

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 

 จาํนวนบุคลากรทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
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ภาคผนวก 

“คําสั่งสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ี 15/2554 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน

อธิการบดีประจําปี 2555” 
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คําส่ังสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่  ๑๕ /๒๕๕๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดี ประจําป ี๒๕๕๕ 

---------------------- 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นยุทธศาสตร์ทีสํ่าคัญหนึง่ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารจัดการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรจึงต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และ

พฤติกรรม อีกทั้งบุคลากรต้องมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์

สูงสุดขององค์กร และของมหาวิทยาลัย  

 เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

อธิการบดีประจําปี  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

 ท่ีปรึกษา 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      

๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 

๒. รักษาการอํานวยการกองคลัง     กรรมการ 

๓. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 

๔. รักษาการผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 

๕. หัวหน้างานอนามัยและส่ิงแวดล้อม    กรรมการ 

๖. หัวหน้างานยานพาหนะ      กรรมการ 

๗. หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์     กรรมการ 

๘. หัวหน้างานอาคารสถานที่     กรรมการ 

๙. รักษาการหัวหน้างานพัสดุ     กรรมการ 
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-๒- 

 

๑๐. ตัวแทนของพนักงานแต่ละกอง     กรรมการ 

๑๑. ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการและเลขานุการ 

 

 

  ส่ัง      ณ    วันที่    ๘    ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศกัดิ์  สุริยจันทร์) 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 

     

 


