ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดิมเป็นหน่วยงานชื่อสํานักงานอธิการ
ในสังกัดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 การบริหารภายในวิทยาลัย
ครูเชียงใหม่ มีอธิการบดีเป็นหัวหน้าสถานศึกษา มีรองอธิการบดีรับผิดชอบงาน 4 ฝ่าย ได้แก่
1. รองอธิ การฝ่ายวิชาการรับผิดชอบหน่ วยงานทางวิชาการบริหารงานหลักสูตร วั ดผล
การศึกษาและส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและจัดตั้งหน่วยงานทางวิชาการ
2. รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษรับผิดชอบหน่วยรักษาความปลอดภัย ลูกเสือวิสามัญและ
ประสานงานโครงการพัฒนาชนบท
3. รองอธิ ก ารฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึก ษารับ ผิด ชอบหน่ว ยส่ ง เสริ ม วิ นัย สร้ างเสริ ม จริ ย ธรรม
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ และสวัสดิการนักศึกษา
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบสํานักงานอธิการบดี มีแผนกในสํานักงานอธิการ
แบ่งออกเป็น 12 แผนกดังนี้ แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนกการเงิน แผนกพัสดุ
แผนกทะเบียนและวัดผล แผนกบริการการศึกษา แผนกหอสมุด แผนโสตทัศนศึกษา แผนกแนะแนว
แผนกอนามัยและสุขาภิบาล แผนกอาคารสถานที่และแผนกประชาสัมพันธ์
ส่วนคณะวิชาต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุนอยู่ภายใต้การดูแลของอธิการ โดยมีกรรมการ
ประจําวิทยาลัย กรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําโดยมีหัวหน้า
สํานักงานอธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
มีการประกาศโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครูใหม่ การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2530
ดังนี้คือ
1. อธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันและมีรองอธิการช่วยในการบริหารงาน
2. มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น สํ า นั ก งานอธิ ก าร คณะวิ ช า ศู น ย์ แ ละสํ า นั ก ดั ง นี้ คื อ
สํานักงานอธิการ ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สํานักกิจการนักศึกษา สํานัก
วางแผนและพั ฒ นา สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ คณะวิ ช าครุ ศ าสตร์ คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชาวิทยาการจัดการ
3. ในส่วนงานของสํานักงานอธิการแบ่งงานเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่าย
การเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่าย
การเจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายสวัสดิ การและฝ่ ายอนามั ยและสุขาภิบาล โดยมีหั วหน้าสํานั กงานอธิ การเป็ น
ผู้รับผิดชอบ
4. หัวหน้าสํานักงานอธิการเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ครูเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครูเชียงใหม่
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ต่อมาในปี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้ใช้แทน “วิทยาลัยครู” โดยได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 และได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งโครงสร้างของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ สํานักงานอธิการจึงได้ยก
ฐานะเป็นสํานักงานอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน โดยให้มีส่วนอํานวยการในสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ได้แบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้บริหารและการ
ดําเนินงานตามประกาศของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในแก่สํานักงาน
อธิการบดีเป็น ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
1.1 ส่วนอํานวยการ
 งานเลขานุการและงานประชุม
 งานธุรการ
 งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร
 งานประชาสัมพันธ์
 งานประกันคุณภาพ
1.2 กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 งานการเงิน
 งานพัสดุ
1.3 กลุ่มงานบริการ
 งานอาคารสถานที่ - งานออกแบบปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- งานอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 งานจราจรและรักษาความปลอดภัย
 งานยานพาหนะ
 งานสวัสดิการ
 งานสาธารณูปโภค
ในปีการศึกษา 2543 สํานักงานอธิการบดีได้เพิ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มงาน
อํานวยการ และในปีการศึกษา 2545 ได้เพิ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ในกลุ่มงานบริการ
สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 10 (1) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 ข้อ 1 (1) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีผู้บังคับ บัญชา
คือ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ภารกิจของหน่วยงาน คือ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ
1) ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2) ทําการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
3) ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5) ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
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ในวันที่ 1 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2548 โดยให้จัดตั้งสํานักงานอธิการบดีขึ้น ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสํานักงานอธิการบดีเป็นรูปแบบใหม่ ต่อมาในวันที่ 23 มิถุนายน
2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2549 โดยได้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี
ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการศึกษา จึงถือว่า สํานักงานอธิการบดี เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย ที่จะทําหน้าที่ช่วย
ขั บ เคลื่ อ นให้ ภ ารกิ จ ชองหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย บรรลุ เ ป้ า หมายของการเป็ น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ที่ตั้ง

อาคารสํานักงานอธิการบดี กองกลาง กองคลัง อาคาร 1 ชั้น 1
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 กองนโยบายและแผน
อาคาร 3 ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
โทรศัพท์ 0 5388 5315-8
โทรสาร 0 5388 5319

ปรัชญา
สนับสนุนการศึกษา พัฒนาองค์กร

วิสัยทัศน์
สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง มุ่งมั่งทําหน้าที่บริการสนับสนุนประสานงาน
เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

-4-

พันธกิจ
1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการและประสานงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
โดยมุ่งเน้นด้านการบริการให้ความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ประสานนโยบาย เป้ า หมาย และแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ดํ า เนิ น ไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการนํายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลดีตาม
เป้าหมายที่กําหนด มีการติดตามการดําเนินโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
3. ดํ า เนิ น งานด้ า นสารบรรณ การรั บ ส่ ง และการโต้ ต อบหนั ง สื อ ราชการ การ
ประชาสัมพันธ์ การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประสานการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติกร งานทะเบียนประวัติ และ
งานพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
6. สนับสนุนมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยการจัดบริการต่างๆ เช่น
บริการด้านสุขภาพ บริการด้านทุนการศึกษา หอพัก แนะแนวอาชีพและการศึกษา รวมทั้งดูแลและ
ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา
7. ให้บริการสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี บ รรยากาศทางวิ ช าการ มี ค วาม
ปลอดภัย มีความร่มรื่น มีความสะดวก สะอาดและเป็นระเบียบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางปฏิบัติงานให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการทํางาน เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ
4. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่ถูกต้อง และรวดเร็ว

ทรัพยากรด้านบุคลากร
ปัจจุบันสํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรดําเนินงานทั้งหมด 135 คน เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 คน ลูกจ้างประจํา 25 คน พนักงานราชการ 8 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 98 คน รายละเอียด ดังตาราง
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ตารางที่ 1 บุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง สํานักงานอธิการบดี
กองนโยบาย
กองพัฒนา
ตําแหน่ง/หน่วยงาน
กองกลาง
กองคลัง
และแผน
นักศึกษา
ข้าราชการพลเรือน
1
1
2
ลูกจ้างประจํา
23
1
1
พนักงานราชการ
6
2
1
พนักงานมหาวิทยาลัย
55
21
9
12
รวม
85
25
13
12
60

สํานักงานอธิการบดี
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ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
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กองกลาง

กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา

ตารางที่ 2 บุคลากรจําแนกตามเพศ สํานักงานอธิการบดี
ตําแหน่ง
ชาย
หญิง
กองกลาง
52
33
กองคลัง
3
22
กองนโยบายและแผน
1
12
กองพัฒนานักศึกษา
8
4
รวม
64
71
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รวม
85
25
13
12
135

60

สํานักงานอธิการบดี

50

กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา

40
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ชาย

หญิง

งบประมาณ ประจําปี 2553
หน่วยงาน

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน

10,570,000.00
4,420,000.00
676,000.00

9,894,891.79
3,246,734.90
260,071.60

675,108.21
1,173,265.10
415,928.40

กองพัฒนานักศึกษา
รวมงบประมาณ

12,514,725.00 10,310,726.25
28,180,725.00 23,712,424.54

2,203,998375
4,468,300.46
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โครงสร้างการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานประชาสัมพันธ
- งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
- งานบริหารงานบุคคล

กองคลัง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานสภามหาวิทยาลัย
งานประสานงานและ
ระดมสรรพกําลังทาง
การศึกษา
- วิทยาเขตสะลวงขี้เหล็ก

-

งานบริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานทรัพยสินและ
ผลประโยชนและสวัสดิการ
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กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

-

-

งานบริหารงานทั่วไป
งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
งานวางผังแมบท
งานวิเทศสัมพันธ
งานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
งานศิษยเกาสัมพันธ
งานพัฒนากีฬาและสุขภาพ

ผลการดําเนินงานกองกลาง
งานบริหารงานทั่วไป : หน่วยธุรการ สารบรรณ
1.
2.
3.
4.

ลงทะเบียนหนังสือรับและลงเลขทะเบียนหนังสือราชการภายนอก 8,462 ฉบับ
ลงทะเบียนหนังสือรับและออกเลขทะเบียนหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) 8,039 ฉบับ
ลงทะเบียนหนังสือรับและออกเลขทะเบียนหนังสือสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3,445 ฉบับ
งานลงทะเบียนรับ – จ่าย ไปรษณียภัณฑ์
- จดหมายลงทะเบียน
จํานวน 4,038 ฉบับ
- จดหมายด่วนพิเศษ (EMS)
จํานวน 3,132 ฉบับ
- พัสดุ ไปรษณีย์
จํานวน 2,967 กล่อง
- ธนาณัติ
จํานวน 2,841 ฉบับ
5. งานจัดส่งไปรษณีย์
- ส่งจดหมายธรรมดา
จํานวน 51,149 ฉบับ
- ส่งจดหมายลงทะเบียน
จํานวน 200 ฉบับ
- ส่งจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ
จํานวน 2,591 ฉบับ
- ส่งจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) ต่างประเทศ
จํานวน 10 ฉบับ
- ส่งพัสดุไปรษณีย์
จํานวน 14 ห่อ
6. งานคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- คัดแยกจดหมายบุคลากร – นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นหน่วยงานต่างๆ คณะวิชา
ศูนย์ สํานัก สถาบัน จํานวน 65,500 ฉบับ
7. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุสํานักงาน
จํานวน 26 ครั้ง
8. ออกใบอนุโมทนาบัตรมหาวิทยาลัย
จํานวน 80 ฉบับ
9. ร่างและพิมพ์หนังสือบันทึกข้อความ
จํานวน 385 ฉบับ
10. ร่างและพิมพ์หนังสือราชการภายนอก – หนังสือรับรอง จํานวน 1,295 ฉบับ
11. ร่างและพิมพ์คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จํานวน 3,418 ฉบับ
12. ร่างและพิมพ์หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
จํานวน 603 ฉบับ
จํานวน 3,500 ฉบับ
13. จัดเก็บสําเนาคําสั่งเข้าเครื่องสแกน
14. จัดเก็บ – ค้นหา สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัย
จํานวน 3,618 ฉบับ
15. ร่างและพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จํานวน 15 ฉบับ
16. งานทะเบียนหนังสือส่งของมหาวิทยาลัย
- ออกเลขที่หนังสือส่ง
จํานวน 5,218 ฉบับ
- จัดเก็บเอกสารสําเนาหนังสือส่งของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000 ฉบับ
- งานเกษียนหนังสือราชการภายนอกและภายใน
จํานวน 16,501 ฉบับ
17. งานส่งหนังสือราชการ
- ลงทะเบียนหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ สนอ. และกองกลาง หนังสือภายนอก หนังสือส่ง
มอบหน่วยงานต่างๆ จํานวน 21,323 ฉบับ
- นําหนังสือราชการภายในและภายนอกส่งมอบให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ จํานวน
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53,968 ฉบับ
18. ลงทะเบียนหนังสือรับและออกเลขทะเบียนหนังสือราชการภายในกองกลาง จํานวน 2,029 ฉบับ
19. งานประชุมหัวหน้างานสํานักงานอธิการบดี
จํานวน 6 ครัง้
20. งานดูแลเว็บไซต์
- ปรับปรุงเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี
จํานวน 300 ครั้ง
- อัพเดทข้อมูลข่าวสาร
จํานวน 15 ครั้ง
- อัพเดทเอกสารดาวน์โหลด
จํานวน 5 ครัง้
- อัพเดทการลดรอบการปฏิบตั ิงาน
จํานวน 2 ครัง้
21. จัดทํารายงานข้อมุลการลดรอบการปฏิบตั ิงานราชการ (ก.พ.ร.)ประจําปี 2553 จํานวน 3 ครัง้
22. เปิดหนังสือราชการจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 140 ฉบับ
23. เปิดหนังสือราชการภายนอกที่สง่ มายังมหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่ จํานวน 9,000 ฉบับ
24. ดูแลการยืม-คืนอินธนูของพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องในพิธีการต่างๆ จํานวน 15 ครั้ง
25. งานรับโทรศัพท์
จํานวน 1,264 ครั้ง
26. ถ่ายเอกสาร – ไรโซ เอกสาร จํานวน 40,081 ฉบับ
27. ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ
จํานวน 792 ครั้ง
28. ส่งแฟ้มเสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม
จํานวน 662 ครั้ง
29. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทําทําเนียบข้าราชการบํานาญ จํานวน 1 ครัง้

งานบริหารงานทั่วไป : หน่วยเลขานุการผู้บริหารและประชุม
เลขานุการอธิการบดี
1. ด้านเอกสาร
1.1 งานกลั่นกรองหนังสือราชการ
- วิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือและเอกสารราชการที่มาจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอให้อธิการบดีพิจารณา จํานวน 5,000 ครั้ง
- วิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือและเอกสารราชการที่มาจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอให้อธิการบดีพิจารณา จํานวน 6,000 ครั้ง
1.2 งานเสนอหนังสือราชการภายในและภายนอก
- ตรวจสอบหนังสือราชการภายในและภายนอกที่นําเสนอตามลําดับความเร่งด่วน
ความสําคัญก่อนหลัง และตรวจสอบหนังสือที่ผู้บริหารสั่งการหรือลงนามว่าถูกต้องครบถ้วน จํานวน
10,000 ครั้ง
- คัดแยกเรื่องเพื่อส่งกลับคืนส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อนําไปปฏิบัติหรือแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามที่อธิการบดีได้สั่งการ จํานวน 8,000 ครั้ง
- ในกรณีเอกสารเรื่องลับ เฉพาะ ปกปิด เมื่ออธิการบดีสั่งการแล้ว ลงทะเบียนคุมใน
หนังสือออกและนําส่งผู้เกี่ยวข้องตามคําสั่งอธิการบดีโดยตรง จํานวน 80 ครั้ง
2. ด้านสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร
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2.1 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการภายในและภายนอก
- ร่างโต้ตอบ จัดพิมพ์ หนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอกให้ถูกตามแบบของทาง
ราชการ จํานวน 60 ครั้ง
- ตรวจทานความเรียบร้อยก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามตามลําดับขั้น จํานวน 60 ครั้ง
- นําหนังสือที่ลงนามเรียบร้อยจัดส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 60 ครั้ง
2.2 จัดเก็บ ค้นหา และรักษาเอกสาร
- นําเอกสารต่างๆ มาแยกชนิดและประเภทเอกสารและนําเข้าแฟ้มเก็บรักษา จํานวน
80 ครั้ง
- รวบรวมของที่ร ะลึ กที่ มี ผู้ม อบให้ ม หาวิท ยาลัย ในโอกาสต่ างๆ นํา เก็ บ ชั้น 3 หรื อ
ส่งมอบต่อหน่วยงานที่ท่านอธิการบดีเห็นควร จํานวน 50 ครั้ง
- ส่งมอบเอกสารหรือหนังสือราชการให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ประโยชน์ จํานวน
100 ครั้ง
2.3 ศึกษากฎ ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน
- ศึกษากฎ ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ เพื่อผลิตงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. งานอํานวยการ
3.1 จัดภารกิจและการนัดหมาย
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน บุคคล ที่จะทําการนัดหมายทั้งภายในและ
ภายนอก จํานวน 5,000 ครั้ง
- จัดทําตารางการปฏิบัติงานให้อธิการบดีทราบ จํานวน 1,500 ครั้ง
- บันทึกข้อมูลภารกิจและการนัดหมายอธิการบดีทั้งสมุดนัดหมายและทางคอมพิวเตอร์
จํานวน 1,500 ครั้ง
- เตือนภารกิจและการนัดหมายให้อธิการบดีเป็นไปตามกําหนด จํานวน 3,000 ครั้ง
3.2 ประสานงานในการประชุมต่างๆ
- ประสานหาข้อมูลและข้อราชการที่จะนําเข้าประชุมให้อธิการบดี จํานวน 1,000 ครั้ง
- ประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ประชุม จํานวน 500 ครั้ง
- ประสานวาระ เอกสารที่จะนําเข้าประชุมให้อธิการบดี จํานวน 1,000 ครั้ง
- ประสานสวัสดิการในการเตรียมอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม เพื่อรับรองบริการแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม และบุคคลที่มาติดต่อเขาพบ จํานวน 500 ครั้ง
- ประสานงานเตรียมการกับหน่วยงานที่อธิการบดีไปร่วมงาน จํานวน 200 ครั้ง
3.3 การเดินทางไปราชการ
- ตอบรับและยืน ยันกํ าหนดการเดิ น ทางของอธิก ารบดีต่ อ หน่ว ยงานที่ เชิญ ประชุ ม
จํานวน 200 ครั้ง
- เตรียมการในส่วนของพาหนะเดินทาง (เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร รถยนต์) ที่พักให้
อธิการบดี และผู้ติดตาม เพื่อเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 50 ครั้ง
- แจ้งงานธุรการออกคําสั่งเดินทางไปราชการ จํานวน 50 ครั้ง
- จัดเตรียมเอกสารในการประชุมแต่ละครั้ง จํานวน 50 ครั้ง
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- จัดทํารายงานการเดินทางไปราชการ และส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายที่เหลือจ่ายจากการ
เดินทางไปราชการ จํานวน 50 ครั้ง
- สรุปการเดินทางไปราชการเสนอต่อเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทุก 3 เดือน จํานวน 4 ครั้ง
3.4 เตรียมของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ในโอกาสต่างๆ
- จั ด เตรี ย มและประสานของที่ ร ะลึ ก ให้ แ ก่ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลที่ ม าเยี่ ย ม
มหาวิทยาลัย หรือบุคคล หน่วยงานที่อธิการบดีจะไปร่วมงานในโอกาสต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จํานวน 20 ครั้ง
- จัดเตรียมบัตรอวยพร / นามบัตร มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานในโอกาสต่างๆ
จํานวน 10 ครั้ง
- ประสานงานสวัสดิการในการเตรียม ดอกไม้ ผลไม้ ในงานโอกาสต่างๆ จํานวน 50 ครัง้
3.5 บริการต้อนรับและรับรองแขก
- กลั่นกรองแขกที่จะเข้าพบอธิการบดี จํานวน 6,000 ครั้ง
- เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแขกที่จะพบ เสนออธิการบดี จํานวน 6,000 ครั้ง
- นัดหมายผู้ที่ติดต่อเข้าพบตามที่อธิการบดีสั่งการ จํานวน 6,000 ครั้ง
- บริการต้อนรับและอํานวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อ จํานวน 6,000 ครั้ง
- ประสานงานประชาสัมพันธ์ในการถ่ายภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อต่างๆ (อาจ
ดําเนินการถ่ายภาพเอง และแจ้งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่างๆ) จํานวน 1,000 ครั้ง
- เตรียมห้องรับรอง ห้องประชุม แก่ผู้มาติดต่อเข้าพบ จํานวน 5,000 ครั้ง
- เตรียมและประสานงานสวัสดิการเลี้ยงรับรองแขกผู้มาติดต่อ จํานวน 5,000 ครั้ง
- ประสานหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในการเตรียมการรับรองผู้มาติดต่อในการนัด
หมายแต่ละครั้ง จํานวน 5,000 ครั้ง
4. งานติดต่อสื่อสาร
4.1 ติดต่อประสานงานประชุม
- ประสานงานในการประชุม เช่น ประชุมผู้บริหารระดับสูง ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประชุมอื่นๆ จํานวน 15 ครั้ง
- ประสานเตรียมงานพิธีการและกิจกรรมประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20 ครั้ง
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จํานวน 200 ครั้ง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี จํานวน 5,000 ครั้ง
4.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
- รับโทรศัพท์ โอนสาย และต่อโทรศัพท์ให้อธิการบดี จํานวน 16,000 ครั้ง
- ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่อธิการบดีสั่งการ
จํานวน 10,000 ครั้ง
- ประสานงานกับนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษาที่มาติดต่อ จํานวน 500 ครั้ง
- ดําเนินการตามคําสั่งอธิการบดีในการนัดหมาย เช่น เชิญประชุม เชิญเข้าพบ จํานวน
6,000 ครั้ง
- ติดตามการสั่งการของอธิการบดีที่ได้สั่งการไปยังบุคคล คณะ สํานัก หน่วยงานต่างๆ
เพื่อรายงานอธิการบดีได้ทราบ จํานวน 5,000 ครั้ง
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4.3 การสื่อสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รับส่งหนังสือทาง e-mail จํานวน 500 ครั้ง
- บันทึก พิมพ์ข้อความต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน จํานวน
1,000 ครั้ง
5. งานประชุม
5.1 งานประชุม
- ประสานวาระการประชุมจากอธิการบดีให้เลขานุการประชุม จํานวน 12 ครั้ง
- ประสานผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม จํานวน 12 ครั้ง
- ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกของสถานที่ก่อนและหลังการประชุม
จํานวน 12 ครั้ง
5.2 งานประชุมเฉพาะกิจหรืองานเร่งด่วนที่ผู้บริหารแต่ละคนรับผิดชอบ
- ประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จํานวน 12 ครั้ง
- จัดเตรียมเอกสารในการประชุม จํานวน 12 ครั้ง
- จัดเตรียมสถานที่ประชุม และประสานอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน
12 ครั้ง
- ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกของสถานที่ก่อนและหลังการประชุม
จํานวน 12 ครั้ง
5.3 งานประชุมของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาประชุมในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง
- ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาประชุมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ต้องการ
จํานวน 12 ครั้ง
- ประสานหน่วยงานภายในในส่วนสถานที่ ห้องประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ และสวัสดิการ
จํานวน 12 ครั้ง
- ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอก จํานวน 12 ครั้ง
- ให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 20 ครั้ง
6. งานอื่นๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัย
6.1 ร่วมเป็นกรรมการของมหาวิทยาลัย เช่น งานต้อนรับ งานสวัสดิการ งานประชุม ฯลฯ
จํานวน 12 ครั้ง
7. งานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 5,000 ครั้ง
8. ติดตามงานและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเกิดความมั่นใจว่าการ
สั่งการของผู้บริหารระดับสูงได้รับการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว จํานวน 5,000 ครั้ง

เลขานุการรองอธิการบดี
1. งานบริการเอกสาร
1.1 งานกลั่นกรองและเสนอหนังสือราชการภายในและภายนอกก่อนนําเสนอรองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 3,000 ครั้ง
1.2 ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของหนั ง สื อ ราชการภายในและภายนอกก่ อ นนํ า เสนอรอง
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 3,000 ครั้ง
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1.3 ลงรับและส่งเอกสารเพื่อป้องกันความผิดพลาดและสะดวกต่อการค้นหา จํานวน 3,000 ครั้ง
2. งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร
2.1 ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการภายในและภายนอก จํานวน 100 ครั้ง
2.2 พิมพ์ประกาศ คําสั่ง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 40 ครั้ง
2.3 จัดเก็บค้นหาและรักษาเอกสาร จํานวน 50 ครั้ง
2.4 ศึกษากฎ ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน จํานวน 5 ครั้ง
3. งานอํานวยการ
3.1 จัดวาระงานและนัดหมายของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 500 ครั้ง
3.2 ประสานงานในการประชุมต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกของรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี จํานวน 200 ครั้ง
3.3 ประสานเรื่องอาหารและอาหารว่างรับรองระหว่างการประชุม จํานวน 100 ครั้ง
3.4 ขึ้นกระดานและแจ้งเตือนการประชุมให้แก่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 200 ครั้ง
3.5 งานขออนุมัติการเดินทางไปราชการและยืมเงินทดรองราชการทั้งใน และต่างประเทศ
สําหรับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 55 ครั้ง
3.6 งานขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ของรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี จํานวน 10 ครั้ง
3.7 ประสานผู้ร่วมงานพระราชพิธี ตลอดจนจัดเตรียมประสานพาหนะ หมวกขาว แขนทุกข์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร ตามโอกาสการใช้ของแต่ละพิธีการ จํานวน 25 ครั้ง
3.8 ให้บริการต้อนรับและรับรองแขกของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 20 ครั้ง
3.9 ประสานและรับผิดชอบเกี่ยวกับวารสารพิฆเนศวรสารระหว่างผู้ส่งบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ฉบับ
3.10 ประสานและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
ปีละ 2 ฉบับ
4. งานการติดต่อสื่อสาร
4.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการประชุมของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
จํานวน 350 ครั้ง
4.2 ประสานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยทีเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 300 ครั้ง
4.3 ประสานเรื่องการติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก และประสานส่งแบบตอบรับการเข้า
ร่วมประชุม สัมมนา ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 50 ครั้ง
4.4 จัดหาประสานของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึกร่วมงานในโอกาสต่างๆ จํานวน 20 ครั้ง
4.5 ติดต่อประสานงานผู้บริหารในการเข้าร่วมงานพิธีการประจําปี งานรับ-ส่งเสด็จ กับทาง
จังหวัด จํานวน 25 ครั้ง
4.6 การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารและรับส่งเอกสาร จํานวน 25 ครั้ง
4.7 รับโทรศัพท์ในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก จํานวน 2,000 ครั้ง
5. งานอื่นๆ ที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย
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เลขานุการการประชุม
1. การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 16 ครั้ง
1.1 ประสานงานกับอธิการบดีเพื่อกําหนดนัดหมายการประชุม จํานวน 30 ครั้ง
1.2 จองห้องประชุมเพื่อใช้ในการประชุม จํานวน 16 ครั้ง
1.3 ประสานขอจัดสวัสดิการอาหารว่าง อาหารกลางวันหรืออาหารเย็นในการประชุม จํานวน
16 ครั้ง
1.4 ทําจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลงนาม จํานวน
16 ครั้ง
1.5 ส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่กรรมการจํานวน ๒๒ ท่านทราบกําหนดการประชุมโดยแนบ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย ในกรณีการ
ประชุมมีความเร่งด่วนก็จะประสานด้วยตนเองก่อนแล้วจึงมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้งหรือกรณีมีการยกเลิก
หรือเลื่อนการประชุมก็จะแจ้งด้วยตนเองก่อนจะจัดทําหนังสือแจ้งเลื่อนและเชิญประชุมครั้งใหม่ส่งให้
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลงนามแล้วแจ้งเวียนให้กรรมการทราบต่อไป จํานวน 288 ครั้ง
1.6 จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทําเป็นวาระการประชุม โดยเป็นเรื่องที่มาจากการสั่ง
การของผู้บริหาร หน่วยงานนําเสนอมา การติดตามวาระที่เป็นเรื่องสืบเนื่องซึ่งมอบหมายให้ผู้บริหารหรือ
หน่วยงานดําเนินการ และประสานกับหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) จํานวน 320 ครั้ง
1.7 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมจํานวน 23 เล่มประกอบด้วย
- พิมพ์วาระการประชุม
- พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประชุมแล้วจัดทําเป็นเล่ม
- ตรวจทานความถูกต้อง
- ติดเลขหน้า
- พิมพ์ปกเอกสารประกอบการประชุม
- ถ่ายเอกสาร
- เข้าเล่ม
- ติด Tag เป็นรายวาระเพื่ออํานวยความสะดวกในการพิจารณา
1.8 นําเอกสารการประชุมที่เสร็จสมบูรณ์แจกจ่ายให้แก่กรรมการจํานวน 22 ท่านเพื่อพิจารณา
รายละเอียดล่วงหน้าก่อนการประชุม จํานวน 352 ครั้ง
1.9 ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม(ถ้ามี) กรณีที่หน่วยงานได้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติมใน
ภายหลัง จํานวน 48 ครั้ง
1.10 จัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการเพื่อให้กรรมการลงนามในวันประชุม จํานวน 16 ครั้ง
1.11 เตรียมความพร้อมของห้องประชุมก่อนใช้งาน เช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แสงสว่าง เปิด
เครื่องปรับอากาศ หากมีปัญหาจะต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายเพื่อแก้ไข เป็นต้น
จํานวน 16 ครั้ง
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1.12 ในวันที่ทําการประชุม ติดตามย้ําเตือนกรรมการที่ยังไม่เข้าประชุมเรื่องกําหนดการประชุม
จํานวน 50 ครั้ง
1.13 นําบัญชีรายชื่อกรรมการเพื่อให้ลงนามในห้องประชุม จํานวน 16 ครั้ง
1.14 ช่วยอํานวยความสะดวกในที่ประชุม เช่น แจกเอกสารเพิ่มเติม ประสานงานไปยังส่วน
ต่างๆ ตามที่กรรมการร้องขอ หาข้อมูลต่างๆ ตามที่กรรมการร้องขอ ดูแลและช่วยจัดเสิร์ฟอาหารในการ
ประชุม เป็นต้น จํานวน 40 ครั้ง
1.15 บันทึกเสียงและบันทึกการประชุม จํานวน 16 ครั้ง
1.16 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของห้องประชุม เช่น ปิดไฟ
ปิดเครื่องปรับอากาศ จํานวน 30 ครั้ง
1.17 เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดเก็บเอกสาร เครื่องดื่มและ
อาหารว่ า งดํ า เนิ น การถอดบั น ทึ ก เสี ย งเพื่ อ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม แล้ ว นํ า เสนอให้ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจทาน จากนั้นแก้ไขรายงานการประชุมตามที่เลขานุการให้
ความเห็นแล้วเสนอให้ลงนาม จํานวน 16 ครั้ง
1.18 จัดทําบันทึกข้อความเพื่อแจ้งเวียนรายงานการประชุมเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารลงนาม จํานวน 16 ครั้ง
1.19 จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ความเพื่ อ แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ให้ แ ก่
ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารลงนาม จํานวน 16 ครั้ง
1.20 ดําเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจํานวน
๒๒ ท่านตรวจสอบความถูกต้อง จํานวน 352 ครั้ง
1.21 ดําเนินการส่งบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่
ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องทราบ จํานวน 352 ครั้ง
1.22 จัดเก็บเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมไว้เป็นหมวดหมู่ตามระบบ เช่น รายงาน
การประชุม บันทึกการแจ้งมติที่ประชุม บัญชีรายชื่อ เอกสารประกอบการประชุม บันทึกข้อความแจ้ง
มติที่ประชุม เป็นต้น จํานวน 200 ครั้ง
2. การประชุมผู้บริหารระดับสูง จํานวน 9 ครั้ง
2.1 ประสานงานกับอธิการบดีเพื่อกําหนดนัดหมายการประชุม จํานวน 15 ครั้ง
2.2 จองห้องประชุมเพื่อใช้ในการประชุม จํานวน 12 ครั้ง
2.3 ประสานขอจัดสวัสดิการอาหารว่าง อาหารกลางวันหรืออาหารเย็นในการประชุม จํานวน 9 ครั้ง
2.4 แจ้งไปยังเลขานุการรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเรื่องกําหนดการประชุม และประสาน
ด้วยตนเองในกรณีเร่งด่วนหรือเลขานุการรองอธิการบดีไม่สามารถแจ้งได้ จํานวน 20 ครั้ง
2.5 จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทําเป็นวาระการประชุม โดยเป็นเรื่องที่มาจากการสั่ง
การจากผู้บริหาร หน่วยงานนําเสนอมา การติดตามวาระที่เป็นเรื่องสืบเนื่องซึ่งมอบหมายให้ผู้บริหารหรือ
หน่วยงานดําเนินการ และประสานกับหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) จํานวน 100 ครั้ง
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2.6 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมจํานวน 13 เล่มประกอบด้วย
- พิมพ์วาระการประชุม
- พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประชุมแล้วจัดทําเป็นเล่ม
- ตรวจทานความถูกต้อง
- ติดเลขหน้า
- พิมพ์ปกเอกสารประกอบการประชุม
- ถ่ายเอกสาร
- เข้าเล่ม
- ติด Tag เป็นรายวาระเพื่ออํานวยความสะดวกแก่กรรมการในการพิจารณา
- กรณีการประชุมเร่งด่วน ไม่สามารถดําเนินการเข้าเล่มเอกสารได้ทัน จะใช้การถ่าย
เอกสารแล้วแจกให้กรรมการพิจารณาในห้องประชุม
2.7 นําเอกสารการประชุมที่เสร็จสมบูรณ์แจกจ่ายให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียด
จํานวน 35 ครั้ง
2.8 ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม(ถ้ามี) จํานวน 20 ครั้ง
2.9 จัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการเพื่อให้กรรมการลงนามในวันประชุม จํานวน 9 ครั้ง
2.10 เตรียมความพร้อมของห้องประชุมก่อนใช้งาน เช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แสงสว่าง เปิด
เครื่องปรับอากาศ หากมีปัญหาจะต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายเพื่อแก้ไข เป็นต้น
จํานวน 9 ครั้ง
2.11 ในวั น ที่ ทํ า การประชุ ม ติ ด ตามย้ํ า เตื อ นผู้ ที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ประชุ ม เรื่ อ งกํ า หนดการประชุ ม
จํานวน 25 ครั้ง
2.12 นําบัญชีรายชื่อให้ผู้เข้าประชุมลงนามในห้องประชุม จํานวน 9 ครั้ง
2.13 อํานวยความสะดวกในที่ประชุม เช่น แจกเอกสารเพิ่มเติม ประสานงานไปยังส่วนต่างๆ
ตามที่ผู้เข้าประชุมร้องขอ หาข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้เข้าประชุม ร้องขอ ดูแลและช่วยจัดเสิร์ฟอาหารในการ
ประชุม เป็นต้น จํานวน 40 ครั้ง
2.14 บันทึกเสียงและบันทึกการประชุม จํานวน 9 ครั้ง
2.15 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของห้องประชุม เช่น ปิดไฟ
เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ รวมถึงจัดเก็บเอกสาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง
จํานวน 20 ครั้ง
2.16 ดําเนินการถอดบันทึกเสียงเพื่อจัดทํารายงานการประชุมแล้วนําเสนอให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีตรวจทาน จากนั้นแก้ไขรายงานการประชุมตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีให้
ความเห็นแล้วเสนอให้ลงนาม จํานวน 9 ครั้ง
2.17 จัดทําบันทึก ข้อความเพื่อแจ้งเวียนรายงานการประชุมเสนอให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีลงนาม จํานวน 30 ครั้ง
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2.18 จัดทําบันทึกข้อความเพื่อแจ้งมติที่ประชุมให้แก่ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องเสนอให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีลงนาม จํานวน 108 ครั้ง
2.19 ดําเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
และผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จํานวน 30 ครั้ง
2.20 ดําเนินการส่งบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมให้แก่ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องทราบ จํานวน
72 ครั้ง
2.21 จัดเก็บเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมไว้เป็นหมวดหมู่ตามระบบ เช่น รายงานการ
ประชุม บันทึกการแจ้งมติที่ประชุม บัญชีรายชื่อ เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น จํานวน 100 ครั้ง
3. งานอื่นๆ
3.1 ศึ ก ษากฎ ระเบี ย บ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ทั้ ง ของภายในมหาวิ ท ยาลั ย และภายนอก
มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ประกอบการประชุม เช่น กฎ ระเบีย บ ประกาศ คํ า สั่ง ข้ อ บัง คับ ต่า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การเงินและงบประมาณ กฎกระทรวง ประกาศ กพอ. เป็นต้น
จํานวน 50 ครั้ง
3.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการรองอธิการบดีในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น การติดต่อ
ประสานงาน การเสนอแฟ้มและเรื่องเข้าผู้บริหารแต่ละท่าน เป็นต้น จํานวน 50 ครั้ง
3.3 ประสานงานในเรื่องต่างๆ ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย
จํานวน 50 ครั้ง
3.4 รับจองห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 27 จํานวน 200 ครั้ง
3.5 รับโทรศัพท์ประสานงานเรื่องต่างๆ จํานวน 200 ครั้ง
3.6 ถ่ายเอกสารเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผบู้ ริหารและผู้ทมี่ าใช้ห้องประชุมบริเวณชั้น 2
อาคาร 27 จํานวน 50 ครั้ง
3.7 ดูแลและให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์บริเวณชั้น 2 อาคาร 27
หากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะติดต่อเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อแก้ไขต่อไป จํานวน 50 ครั้ง
3.8 ปฏิบัติหน้าที่ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย โดยรับหน้าที่ดูแลและ
อํานวยความสะดวกบริเวณห้องรับรองแขก VIP จํานวน 1 ครั้ง
3.9 ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย เช่น งานวันราชภัฏ งานประชุม
วิชาการต่างๆ เป็นต้น จํานวน 20 ครั้ง
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งานประชาสัมพันธ์
1. งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
1.1 การจัดทําจดหมายข่าวพิงค์ราชภัฏ
กําหนดออกรายสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ รวมทั้งสิ้น 41 ครั้ง จัดพิมพ์ครั้งละ 5,000 ฉบับ สําหรับ
แจก ตามรายการต่อไปนี้
• แจกหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 จํานวน 233 ฉบับ
• แจกให้กับหน่วยงานต่างๆ จํานวน 1,200 ฉบับ
• นําส่งธุรการเพื่อนําส่งทางไปรษณีย์ จํานวน 390 ฉบับ ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ,
อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, สื่อมวลชน
1.2 จัดทําป้ายต้อนรับ รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง เพื่อติดตั้งจํานวน 2 จุด ได้แก่
• ด้านหน้าห้องประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี
• ด้านหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
1.3 จัดทําโปสเตอร์ จํานวน 12 รายการ เพื่อติดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าห้องประชาสัมพันธ์/
บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ / สํานัก
1.4 จัดทํา ส.ค.ส. 2553 จํานวน 2,000 ใบ
1.5 จัดทําปฏิทินพก
จํานวน 2,000 ใบ
1.6 จัดทําไดอารี่มหาวิทยาลัย จํานวน 1,200 เล่ม
17. จัดทําหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ จํานวน 1,000 เล่ม ในปี 2553 มีผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด จํานวน 27 คน
2. งานเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.1 จัดทําเวบไซต์ประชาสัมพันธ์ www.public.cmru.ac.th จํานวน 240 ครั้ง
2.2 จัดส่ง SMS CMRU จํานวน 35 ข่าว รวมทั้งสิ้น 64,296 ข้อความ ตามความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จํากัด ผ่านระบบ AIS และ One-2-Call ซึ่งมี
สมาชิกทั้งหมด 2,968 คน
2.3 ผลิตรายการวิทยุเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ความยาวตอนละ
30 นาที ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย ใน 2 จั ง หวั ด พื้ น ที่ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยฯ
• สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 48 ครั้ง
• สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดลําปาง
48 ครั้ง
2.4 ผลิตข่าววิทยุกระจายเสียง และข่าวโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
• วิทยุกระจายเสียง
จํานวน 50 ครั้ง
• โทรทัศน์
จํานวน 15 ครั้ง
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3. งานบันทึกภาพกิจกรรม
3.1 กิจกรรมบันทึกภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ จํานวน 345 กิจกรรม
4. งานจัดบอร์ด
4.1 จัดบอร์ดภาพกิจกรรม จํานวน 60 ครั้ง
4.2 จัดบอร์ดข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ จํานวน 72 ครั้ง
4.3 จัดบอร์ดประกาศ, โปสเตอร์ จํานวน 150 ครั้ง
5. งานส่งข่าวสื่อมวลชน
5.1 กิจกรรมส่งข่าว ปฏิทินกิจกรรม ภาพข่าว บทความ จํานวน 127 ครั้ง
5.2 กิจกรรมตัดข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ (Clipping News)
• ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จํานวน 941 ข่าว
• ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ และข่าวการศึกษา จํานวน 2,088 ข่าว
5.3 กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนทําข่าว/แถลงข่าว
• วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เชิญทําข่าววันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• วันที่ 29 มีนาคม 2553 เชิญทําข่าวพิธีทําบุญและมอบอาคารเรียนรู้และถ่ายทอด
วัฒนธรรมฯ ณ บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
• วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เชิญทําขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รวมพลังรู้รัก
สามัคคี ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เชิญทําข่าวสานฝัน สรรค์สร้างครูไทยสู่ความเป็นเลิศ
ณ ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
• วันที่ 18 กรกฎาคม 2553 เชิญทําข่าวกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการสอบ กพ.
โดย ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
• วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 เชิญทําข่าวกิจกรรมรวมพลชนเผ่าไทย เทิดไท้ราชินี
ณ ห้องเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• วันที่ 10 ตุลาคม 2553 แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทัวร์นาเมนต์
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ “University Football Tournament of
Chiangmai : UFTCM” โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาศรี วิ ศ าลวาจา อาคารสํ า นั ก งาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
6.1 สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
จํานวน 50 แห่ง
6.2 รดน้ําดําหัวสื่อมวลชนส่วนกลาง
จํานวน
6 แห่ง
(จัดขึ้นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งมีสื่อมวลชนแขนงวิทยุโทรทัศน์มาร่วมงาน)
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6.3 การประสานงานกับสื่อมวลชนและร่วมกิจกรรมในวาระสําคัญ
• วันที่ 21 มกราคม 2553 ร่วมสนับสนุนของรางวัลเครื่องไมโครเวฟ จํานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 1,790 บาท ในงานฉลองครบรอบ 12 ปี บริษัท เฉียบ มีเดีย จํากัด
โดยมีผศ.จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมทีมงาน
มอบของให้ ณ สํานักงานเฉียบ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7. งานโฆษณามหาวิทยาลัย
7.1 ลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
• แสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 41 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
• แสดงความจงรักภักดีในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
7.2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
• วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
• วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ร่ว มบัน ทึก เทปถวายพระพร เนื่ อ งในวั นเฉลิม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
8. งานราชภัฏสัญจร
8.1 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
• วั น ที่ 9 กั น ยายน 2553 ให้ ข้ อ มู ล แนะแนวการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 39 คน ครูผู้ควบคุม จํานวน 5 คน จาก
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ณ ห้อง mini theatre อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• วันที่ 10 กันยายน 2553 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา นําคณะ
ครู แ ละนั ก เรี ย น จํ า นวน 175 คน ศึ ก ษาดู ง านการเตรี ย มตั ว ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554 และระบบการรับโควตาของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
8.2 จัดกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
วันที่ 7-8 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
• จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. งานรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วม
9.1 จั ด นิ ท รรศการเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2552 ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2552 ชั้น 1 อาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
9.2 พิธีทําบุญปีใหม่ 2553 จัดทําใบปลิวและประชาสัมพันธ์รถแห่งเพื่อเชิญชวนคณาจารย์
21

บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปโดยรอบมหาวิทยาลัย
9.3 จั ด กิ จ กรรม “รวมพลั ง รู้ รั ก สามั ค คี ” วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2553 ณ สนามฟุ ต บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9.4 จัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 วันที่ 9-16 สิงหาคม 2553 ณ ชั้น 1
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
9.5 จัดการประกวด Mr.&Miss CMRU Starchallenge 2010 ณ ห้องประชุมเอื้องเงินหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10. งานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยฯ FM 88.5 MHz
ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานต่างๆ ของการดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz ตั้งแต่เวลา 07.00-24.00 น.
10.1 เผยแพร่สปอตกิจกรรม
• กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10,840
ครั้ง
• กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และภายนอก
30,000
ครั้ง
10.2 ดําเนินรายการวิทยุ
10.3 ผลิตรายการร่วมกับหน่วยงานราชการ จํานวน 16 หน่วยงาน เป็นการให้เวลาและการ
ร่วมผลิตรายการกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน กิจกรรม
สาระ ความรู้ต่างๆ ไปยังประชาชนทั่วไป ดังนี้

ที่

หน่วยงาน

สนองนโยบายรัฐ

1

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

การศึกษา

2

สวนสัตว์เชียงใหม่

3
4
5

โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่
สถานีตํารวจภูธรตําบลช้างเผือก

ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา
ความมั่นคง

โรงพยาบาลนครพิงค์

สาธารณสุข

6
7

สมาคมวางแผนครอบครัวฯ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่

สาธารณสุข
การศึกษา

เที่ยงวันอังคารกับ
อนุบาลเชียงใหม่
เรียนรู้ธรรมชาติกับ
สวนสัตว์เชียงใหม่
เติมฝันปันความรู้สู่ชุมชน
โรงพักช้างเผือกพบประชาชน
สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล
นครพิงค์
ครอบครัวมีสุข
พืชอาหารปลอดภัย

สวัสดิการสังคม

จัดหางานสัมพันธ์

8
9

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย

10

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา

ที่

หน่วยงาน

สนองนโยบายรัฐ
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ชื่อรายการ

ป่าสวย น้ําใส
ไอที อินไซด์

ชื่อรายการ

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด
เชียงใหม่

การศึกษา

พูดจาภาษากฎหมาย

ความมั่นคง
สาธารณสุข

บอกเล่าเก้าสิบ

13

เทศบาลตําบลช้างเผือก

ความมั่นคง

14

ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏ
สถาบันภาษาศิลปวัฒนธรรม

ศาสนา

เทศบาลตําบลช้างเผือกพบ
ประชาชน
ธรรมมะเพื่อชีวติ

การศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศิลปวัฒนธรรม

สานศิลป์ ถิ่นล้านนา

11
12

15
16

11. งานชุมชนสัมพันธ์โดยใช้สถานีวิทยุเป็นสื่อกลาง
11.1 เป็ น กิ จ กรรมเฉพาะกิ จ ต่ า งๆ ที่ ส ถานี ฯ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนดํ า เนิ น การร่ ว มกั น จํ า นวน 10
กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน
• กิจกรรมร่วมจัดงานวันเด็กร่วมกับชุมชนบ้านกู่เต้า
• กิจกรรมสายใยรักร้อยดวงใจสู่ชุมชน “เติมฝันปันรัก”
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่
• กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา
• กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษานิเทศโชว์ ครั้งที่ 13
• กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์
• โครงการรณรงค์ส่งเสริมการทําความดี
• โครงการอบรมเยาวชนป้องกันอาชญากรรม
• ร่วมรณรงค์โครงการลดอาชญากรรมช่วงเทศกาล สภ.ช้างเผือก
• โครงการอบรมดีเจเยาวชนป้องกันยาเสพติด
• สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาการประหยัดพลังงาน
11.2 กิจกรรมถ่ายทอดเสียง
จํานวน 1 ครั้ง เป็นการดําเนินการถ่ายทอดเสียงการ
ประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ กิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ไปยังผู้ฟัง
• พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ วั น ที่ 30
เมษายน – 4 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
11.3 กิจกรรมฝึกประสบการณ์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ และฝึก
ประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านวิทยุกระจายเสียง และรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจเข้ามา
เป็นผู้ดําเนินรายการทางสถานีฯ
• ฝึกนักศึกษาผู้ดําเนินรายการ
13
คน
• เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 3
คน
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11.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน จํานวน 9 คณะ
• คณะนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.2 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
ศึกษาดูงานด้านการดําเนินงานออกอากาศ
• คณะนักเรียนชมรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโกวิทธํารง ศึกษาดูงานด้านการ
ดําเนินงานผลิตรายการ
• คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
• คณะจากโรงเรียนวชิราลัย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
• คณะนักเรียนจากโครงการสอนน้องรู้สื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
• คณะนักเรียนจากโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา
• คณะนักเรียนจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
11.5 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสถานีวิทยุ
• จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องเครื่องส่งวิทยุ
• จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส่งวิทยุขนาด 1 กิโลวัตต์
• จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ
• จ้างย้าย และปรับปรุงเสาส่งวิทยุ
12. งานประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี จํานวน 2 ครั้ง
13. งานประกันคุณภาพส่วนงานประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 ครั้ง
14. งานเบิกจ่ายงบประมาณงานประชาสัมพันธ์
จํานวน 5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 145 ชุด
• กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกันคุณภาพ, K.M , กพร. ฯลฯ
รหัสเบิกจ่าย 468-2-2-210601 งบประมาณ 50,000 บาท จํานวน 12 ชุด
• กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
รหัสเบิกจ่าย 233-1-2-210401 งบประมาณ 500,000 บาท จํานวน 67 ชุด
• กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
รหัสเบิกจ่าย 468-2-2-210603 งบประมาณ 250,000 บาท จํานวน 13 ชุด
• กิจกรรมค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
รหัสเบิกจ่าย 468-4-2-212001 งบประมาณ 600,000 บาท จํานวน 36 ชุด
• กิจกรรมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน รหัสเบิกจ่าย 468-2-2-210605
งบประมาณ 300,000 บาท จํานวน 17 ชุด
15. งานสลับสายโทรศัพท์ จํานวน 11,104 ครั้ง
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5388-5555 โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ภายในในการสลับสายโทรศัพท์
คือ หมายเลข 0
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16. งานบริการติดต่อสอบถาม ให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ จํานวน 962 ครั้ง
เป็นประจําทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเรื่องที่ติดต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษา การเข้าร่วมการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ การติดต่อเรื่องการชําระค่าเทอม การโอนย้าย และ
ติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
17. งานรับแจ้ง-จัดส่งสิ่งของสูญหายหรือมีผู้เก็บได้ จํานวน 59 ครั้ง
18. ร่วมเป็นกรรมการงานเฉพาะกิจของคณะ ศูนย์ สํานัก
19. กิจกรรมพิเศษ / งานอื่นๆ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1. รายงานหนังสือเข้า
จํานวน 4,051 ฉบับ
2. รายงานหนังสือออก
จํานวน 288 ฉบับ
3. ดําเนินการซ่อมไฟฟ้า
จํานวน 750 ฉบับ
4. ดําเนินการซ่อมโทรศัพท์และทําบัตรจอดรถยนต์ จํานวน 649 ฉบับ
5. ดําเนินการซ่อมประปา
จํานวน 535 ฉบับ
6. ดําเนินการซ่อมบํารุงทั่วไปและงานขนย้ายอุปกรณ์ จํานวน 564 ฉบับ
7. งานให้บริการจากสํานักงาน, งานเกษตร, งานติดป้ายผ้า
จํานวน 1,171 ฉบับ
8. งานเก็บรักษารถจักรยานยนต์ของนักศึกษาที่ลืมกุญแจ
จํานวน 676 ฉบับ
9. ขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จ้าง ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 14 ชุด
10. ขออนุมัติจดั ซื้อ/จ้าง ค่าวัสดุซ่อมบํารุงงานไฟฟ้า ประปา งานสวนเกษตร จํานวน 44 ชุด
11. ขออนุมัติจดั ซื้อ/จ้าง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน จํานวน 24 ชุด
12. ขออนุมัติจดั ซื้อ/จ้าง ค่าบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
จํานวน 7 ชุด
13. ขออนุมัติจดั ซื้อ / จ้าง พัฒนาระบบบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ จัดซือ้ ครุภัณฑ์
จํานวน 21 ชุด
14. การขอใช้รถภายในจังหวัด
จํานวน 4,126 ครั้ง
15. การขอใช้รถไปราชการต่างจังหวัด
จํานวน 698 ครั้ง
16. หนังสือเข้า - ออกงานยานพาหนะ
จํานวน 5,964 ฉบับ
17. ซ่อมแซมรถ
จํานวน 162 ครั้ง
18. จัดทําเอกสารหนังสือขออนุมัติซื้อ-จ้าง
จํานวน 205 ฉบับ
19. บริการซ่อมบํารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จํานวน 9,125 ครั้ง
20. ตรวจเช็คทําความสะอาดอุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม หอประชุม จํานวน 48 ครั้ง/ห้อง
21. บริการและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องประชุมและหอประชุม จํานวน 350 ครั้ง
22. บริการและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ภาคสนาม จํานวน 30 ครั้ง
23. งานยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จํานวน 31 ครั้ง
24. ทําความสะอาดอาคารห้องเรียน ห้องพัก ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ําเป็นประจําทุกวัน
25. เบิกจ่ายวัสดุงานบ้านสําหรับเจ้าหน้าที่งานอนามัยฯ จํานวน 24 ครั้ง
26. ร่วมเป็นกรรมการจัดสถานที่งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
27. จัดสถานที่สอบสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ. ปช. จํานวน 6 ครั้ง
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28. ส่งบันทึกซ่อมการชํารุดเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ประจําอาคารต่างๆ ให้งานอาคารสถานที่
จํานวน 231 ฉบับ
29. หนังสือเข้า จํานวน 386 ฉบับ
30. หนังสือออก จํานวน 472 ฉบับ
31. กิจกรรมคัดแยกขยะ จํานวน 24 ครั้ง
32. บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายจํานวน 4 ครั้ง

งานพัฒนางานขัดล้างและงานกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆ
วัน/เดือน/ปี
5 ตุลาคม 2552
6 ตุลาคม 2552
7 ตุลาคม 2552
8 ตุลาคม 2552
9 ตุลาคม 2553
12 ตุลาคม 2552
13 ตุลาคม 2552
14 ตุลาคม 2552
28 ตุลาคม 2552
7 พฤศจิกายน 2552
14 พฤศจิกายน 2552
15 พฤศจิกายน 2552
12 ธันวาคม 2552
18 ธันวาคม 2552
10 มกราคม 2553
23 มกราคม 2553
24 มกราคม 2553
29 มกราคม 2553
31 มกราคม 2553
7 กุมภาพันธ์ 2553
10 กุมภาพันธ์ 2553
13 กุมภาพันธ์ 2553
14 กุมภาพันธ์ 2553

สถานที่
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 5 ชั้น 3
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 1 ชั้น 4
อาคาร 1 ชั้น 2,3
อาคาร 4 ชั้น 3
อาคาร 5 ชั้น 2
อาคาร 5 ชั้น 1
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคารจตุราคาร
สนามเทนนิส
และจตุราคาร
เรือนอนุสาร
หอประชุมเอือ้ งเงิน
หลวง
และจตุราคาร
ห้องเก็บวัสดุ
งานบ้าน
สนามจตุราคาร
อาคาร 1 ชั้น 1
อาคาร 1 ชั้น 1
หอประชุม
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 4 ชั้น 1
อาคาร 4 ชั้น 1
โรงยิมเนเซี่ยม

งานที่ปฏิบัติ
ขัดเงาแว๊กซ์พื้นห้องเรียน
ปั่นแว๊กซ์พื้นห้องเรียน
ขัดพื้นเคลือบเงาระเบียงทางเดิน
ขัดพื้นเคลือบเงาพื้นห้องเรียน
ขัดพื้นและเคลือบเงาพื้นห้องเรียน
ขัดพื้นและเคลือบเงาพื้นห้องเรียน
ปั่นแว๊กซ์ขี้ผึ้งพื้นห้องเรียน
ปั่นเงาพื้นห้องเรียนและระเบียงทางเดิน
เช็ดกระจกหน้าต่างห้องสมุดภาษาอังกฤษ
ขนย้ายเก้าอี้แล็คเชอร์ ชํารุด ทุกห้อง
ช่วยงานกีฬานักศึกษานานาชาติ
จัดเก้าอี้และโต๊ะอาหาร
จัดเก้าอี้สอบกลางภาค
ตรวจนับและจัดเก็บวัสดุงานอนามัยฯ
จัดเก้าอี้งานวันเกาหลี
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ทําความสะอาดพื้นและบริเวณโดยรอบ จัดเก้าอี้
ห้องสอบภาคพิเศษ
ขัดล้างระเบียงทางเดิน
ทําความสะอาดสํานักงานคณะมนุษย์ฯ
ทําความสะอาดสํานักงานคณะมนุษย์ฯ
บริการอาหารเครื่องดื่มกีฬาคนพิการ
ช่วยบริการงานวันราชภัฏ
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วัน/เดือน/ปี
16 กุมภาพันธ์ 2553
17 กุมภาพันธ์ 2553

สถานที่
หอประชุม
อาคารจตุราคาร

2 มีนาคม 2553
4 มีนาคม 2553

อาคาร 3 ชั้น 3
ห้องเก็บของ

งานที่ปฏิบัติ
จัดเก้าอี้และทําความสะอาดสอบปลายภาค
ทําความสะอาดห้องเก็บวัสดุงานบ้านและจัดห้อง
สอบภายใน
ปั่นแว๊กซ์พื้นห้องเรียน
ตรวจนับวัสดุงานบ้าน

กิจกรรมการปฏิบัติงานรวมกลุ่มใหญ่
วันที่

สถานที่

งานทีป่ ฏิบัติ

8 มีนาคม 2553
9 มีนาคม 2553

อาคาร 4 ชั้น 1
อาคาร 20

10 มีนาคม 2553

อาคาร 1 ชั้น 1

11 มีนาคม 2553
12 มีนาคม 2553
13 มีนาคม 2553
15 มีนาคม 2553
16 มีนาคม 2553
17 มีนาคม 2553
18 มีนาคม 2553
19 มีนาคม 2553
20 มีนาคม 2553
21 มีนาคม 2553
22 มีนาคม 2553

อาคาร 5 ชั้น 3
อาคาร 4 ชั้น 3
อาคาร 5
อาคาร 1 ชั้น 4
อาคาร 1 ชั้น 3
อาคาร 1 ชั้น 2
อาคาร 4 ชั้น 2
อาคาร 5 ชั้น 2
อาคาร 5 ชั้น 1
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 12

23 มีนาคม 2553
24 มีนาคม 2553
25 มีนาคม 2553
26 มีนาคม 2553
27 มีนาคม 2553
29 มีนาคม 2553
30 มีนาคม 2553
4 เมษายน 2553

อาคาร 20
อาคาร 20
หอประชุม
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 3 ชั้น 3
อาคาร 1 ชั้น 3,4
อาคาร 1 ชั้น 3,4
อาคารหอประชุม
อาคารจตุราคาร

ทําความสะอาดปั่นแว๊กซ์พื้นห้องเรียน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นห้องครัวและระเบียงทางเดิน
โดยรอบ
เคลือบเงาพื้นห้องเรียนทําความสะอาดระเบียงรอบ
นอกอาคารและทําความสะอาดพัดลมห้องน้ํา
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
เช็ดกระจกประตูหน้าต่างห้องพักอาจารย์
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
เช็ดกระจกหน้าต่างห้องสมุดภาษาอังกฤษ
ขัดล้างพื้นและระเบียงรอบอาคารปฏิบัติการ
วิชาศิลปะ
ขัดล้างและเคลือบน้ํายาเงาพื้นห้องเรียน
ขัดล้างปั่นพาสต้าระเบียงทางเดินและห้องเรียน
ทําความสะอาดห้องเก็บของงานพัสดุ
เช็ดกระจกหน้าต่างห้องเรียน
เช็ดกระจกหน้าต่างห้องเรียน
ขัดพื้นเคลือบเงาพื้นห้องเรียน
ขัดพื้นเคลือบเงาพื้นห้องเรียน
จัดสถานที่สอบกลางภาคสําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ

27

วันที่

สถานที่

19 เมษายน 2553

วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก
วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก
อาคาร 27 ชั้น 3
วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก
อาคาร 1 ชั้น 2

20 เมษายน 2553
21 เมษายน 2553
23 เมษายน 2553
24 เมษายน 2553
26 เมษายน 2553
28 เมษายน 2553
29 เมษายน 2553
30 เมษายน 2553
1 พฤษภาคม 2553

วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก
วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก
วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก
วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก

2 พฤษภาคม 2553
3 พฤษภาคม 2553
4 พฤษภาคม 2553
6–9 พฤษภาคม 2553

14 พฤษภาคม 2553
23 พฤษภาคม 2553
25 พฤษภาคม 2553

หอประชุมวิทยาเขต
สะลวง
อาคารจตุราคาร
หอประชุมเอือ้ งเงิน
วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก
หอประชุม,จตุราคาร
อาคารจตุราคาร
หอประชุมเอือ้ งเงิน

27 พฤษภาคม 2553

อาคารจตุราคาร

10 พฤษภาคม 2553
11 พฤษภาคม 2553
12 พฤษภาคม 2553

งานทีป่ ฏิบัติ
เช็ดกระจกหอประชุมทีปังกร
ทําความสะอาดพื้นหอประชุมทีปังกร
ช่วยบริการงานดําหัวอาจารย์อาวุโส
ช่ว ยบริการสวัสดิ การประชุมเตรียมงานปริญ ญา
หอประชุมทีปังกรฯ
ทําความสะอาดห้องศูนย์ภาษาจีน
ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและ
ภายในภายนอกหอประชุม (บิ๊กคลีนนิ่งเดย์)
จัดเก้าอี้ จัดโต๊ะ เตรียมงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ขนน้ํ า ดื่ ม งานสวั ส ดิ ก ารเตรี ย มงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ขนน้ําและเครื่องดื่มงานเลี้ยงบัณฑิตและจัดเก้าอี้
ห้องประชุมทีปังกร
จัดเก้าอี้หอประชุมที่ปังกร
จัดเก้าอี้และสถานที่งานบัณฑิต
จัดเก้าอี้และสถานที่งานบัณฑิต
ทําความสะอาดเก้า,จัดเก็บเก้าอี้หน้าอาคาร 1
และจัดเก้าอี้บนเวทีหอประชุมที่ปังกรสวมปลอก
เก้าอี้สําหรับบัณฑิต
บริการทั่วไปและงานสวัสดิการ
จัดห้องสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าใหม่
ทําความสะอาดบริเวณรอบหอประชุม
จัดเก็บและส่งคืนของใช้ในงานปริญญา
จัดห้องสอบปลายภาคสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
จัดห้องสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ขนเก้าอี้แล็คเชอร์โรงเรียนสาธิตและจัดเก้าอี้สอบ
พื้นฐานภาษาอังกฤษ
จัดห้องสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่
เก็บเก้าอี้เข้าที่
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วันที่

สถานที่

29 พฤษภาคม 2553
30 พฤษภาคม 2553
2 มิถุนายน 2553
3 มิถุนายน 2553
6 มิถุนายน 2553
12 มิถุนายน 2553
26 มิถุนายน 2553
27 มิถุนายน 2553
3 กรกฎาคม 2553
4 กรกฎาคม 2553
20 กรกฎาคม 2553
30 กรกฎาคม 2553
1 สิงหาคม 2553
4 สิงหาคม 2553
6-8 สิงหาคม 2553
9 สิงหาคม 2553
15 สิงหาคม 2553
16 สิงหาคม 2553
17 สิงหาคม 2553
28 สิงหาคม 2553

วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็กและจตุราคาร
อาคาร
อุตสาหกรรมศิลป์
วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก
อาคาร 15 และ
อาคาร 28
อาคาร 1 ชั้น 2,3,4
อาคาร 4 ชั้น 1
อาคาร 1 ชั้น 2
อาคาร 4 ชั้น 1
อาคาร 1 ชั้น 4
อาคารจตุราคาร
โรงยิมเนเซี่ยม
อาคาร 5 ชั้น 1
โรงยิมเนเซี่ยม
อาคาร 1 ชั้น 2
อาคาร 1 ชั้น 2
วิทยาเขตสะลวง
ขี้เหล็ก

29 สิงหาคม 2553
8 กันยายน 2553
15 กันยายน 2553
20 กันยายน 2553
21 กันยายน 2553

อาคาร 4 ชั้น 1
อาคารจตุราคาร
อาคาร 27
เรือนอนุสาร
หอประชุม

งานทีป่ ฏิบัติ
จัดเก้าอี้และบริการทั่วไปงานงานรับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่
บริการทั่วไปงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ขัดล้างและเคลือบเงาพื้นห้องพักอาจารย์
ขนวัสดุอุปกรณ์จากสะลวงมายังเวียงบัว
ทําความสะอาดห้องเก็บของงานอนามัยฯ
ขนเก้าอี้เพิ่มห้องเรียน
ทําความสะอาดระเบียงรอบนอกอาคาร
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขัดล้างปั่นพาสต้าพื้นระเบียงทางเดิน
ขนย้ายจัดเก็บวัสดุอุปกรรณ์ (กิจกรรม 5 ส)
จัดห้องสอบกลางภาค
ขนย้ายเก้าอี้แล็คเช่อร์และจัดห้องสอบ
ขัดล้างพื้นปั่นพาสต้า ห้องสํานักงานพัสดุ
จัดสถานทีอ่ ํานวยความสะดวกสอบคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน
ขนย้ายและจัดเก็บเก้าอี้แล็คเช่อร์
ขัดล้างทําปั่นพาสต้าระเบียงทางเดิน
ทําความสะอาดห้องศูนย์จีน
ทําความสะอาดห้องเก็บวัสดุและตรวจนับวัสดุ
งานบ้าน
ทําความสะอาดหอประชุมทีปังกรฯ
ทําความสะอาดห้องเก็บอุปกรณ์งานอนามัยฯ
ตามจุดต่างๆ
ทําความสะอาดห้องน้ําหญิงปรับปรุงใหม่
จัดห้องสอบนอกตารางคณะวิทยาศาสตร์
บริการงานสวัสดิการวันเชิดชูเกษียณอายุราชการ
เก็บเก้าอี้แล็คเช่อร์

29

วันที่

สถานที่

23 กันยายน 2553
25 กันยายน 2553
2 ตุลาคม 2553
6 ตุลาคม 2553

หอประชุม
ห้องเก็บวัสดุ
อาคารจตุราคาร

งานทีป่ ฏิบัติ
ทําความสะอาดหอประชุมและบริเวณจัดงาน
เกษียณเจ้าหน้าที่
ทําความสะอาดหอประชุมและบริเวณ
ตรวจนับจัดเก็บวัสดุงานบ้าน
จัดห้องสอบปลายภาคนักศึกษา

งานบริหารงานบุคคล
1. งานบริหารทั่วไป
1.1 งานจัดทําหนังสือรับรองการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 353 ราย
1.2 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.2.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรในวันหยุดราชการ บุคลากรหญิง จํานวน 6 ครั้ง
1.2.2 การแต่ง ตั้งพนักงานของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจําอาคาร
บุคลากรชาย จํานวน 4 ครั้ง
1.3 การจั ด ทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตไปต่ า งประเทศ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า และพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการสายสนับสนุน จํานวน 150 ฉบับ
1.4 งานการเบิกจ่ายพัสดุของงานบริหารงานบุคคล
1.4.1 ตรวจสอบยอดพัสดุที่ได้รับและยอดการเบิกจ่ายพัสดุแต่ละครั้ง จํานวน 179 ครั้ง
1.4.2 จัดทําสรุป แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง
1.4.3 จัดคุมยอดรหัสการเบิกจ่าย 4 รหัส
1.5 งานธุรการงานบริหารงานบุคคล
1.5.1 จัดทําฐานข้อมูลเพื่อลงรับหนังสือราชการภานอก จํานวน 1 ฐานข้อมูล 213 รายการ
1.5.2 จัดทําฐานข้อมูลเพื่อลงรับหนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) จํานวน 1 ฐานข้อมูล
1,207 รายการ

2. งานอัตรากําลัง
2.1 สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
มหาวิทยาลัยในสาขาที่ขาดแคลน
2.1.1 จัดทําประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จํานวน 17 อัตรา
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
จํานวน 6 อัตรา
- ครั้งที่ 2 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จํานวน 73 อัตรา
- ครั้งที่ 3 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จํานวน 54 อัตรา
อัตรารวม
จํานวน 150 อัตรา
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2.1.2 ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 4/2552 มีผู้มาสมัคร รวมทัง้ สิ้น
จํานวน 103 คน
สายวิชาการ
จํานวน 31 คน
การสมัครด้วยตนเอง ( 13 คน)
การสมัครทางไปรษณีย์ ( 18 คน)
สายสนับสนุน จํานวน 72 คน
การสมัครด้วยตนเอง ( 66 คน)
การสมัครทางไปรษณีย์ ( 6 คน)
- ครั้งที่ 1/2553 มีผู้มาสมัคร รวมทัง้ สิ้น (สายวิชาการ) จํานวน 95 คน
การสมัครด้วยตนเอง ( 52 คน)
การสมัครทางไปรษณีย์ ( 43 คน)
- ครั้งที่ 2/2553 มีผู้มาสมัคร รวมทัง้ สิ้น (สายวิชาการ) จํานวน 67 คน
การสมัครด้วยตนเอง ( 51 คน)
การสมัครทางไปรษณีย์ ( 16 คน)
2.1.3 จัดทําหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ,ออกข้อสอบและตรวจ
ข้อสอบ ,สัมภาษณ์ และสอบสอน จํานวน 3 ครั้ง
2.1.4 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน จํานวน 3 ครัง้
2.1.5 ประสานการขอใช้ห้อง เพื่อทําการสอบแข่งขัน และสอบสัมภาษณ์ จํานวน 3 ครัง้
2.1.6 การประชุมพิจารณาผลสอบแข่งขัน จํานวน 3 ครัง้
2.1.7 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 4/2552 สายวิชาการ จํานวน 4 อัตรา อันดับสํารอง จํานวน 4 อัตรา
สายสนับสนุน จํานวน 5 อัตรา อันดับสํารอง จํานวน 6 อัตรา
- ครั้งที่ 1/2553 สายวิชาการ จํานวน 24 อัตรา อันดับสํารอง จํานวน 3 อัตรา
- ครั้งที่ 2/2553 สายวิชาการ จํานวน 11 อัตรา อันดับสํารอง จํานวน 6 อัตรา
2.1.8 จัดรายงานตัวและเตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน แก่ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จํานวน 3 ครั้ง
2.1.9 ออกคําสั่งแต่งตัง้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ครั้ง
2.2 จัดทําประกาศสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
จํานวน 10 อัตรา
- ครั้งที่ 2 ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จํานวน 1 อัตรา
อัตรารวม
จํานวน 11 อัตรา
2.2.1 ดําเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/2553 มีผู้มาสมัคร รวมทัง้ สิ้น (สายสนับสนุน) จํานวน 10 คน
การสมัครด้วยตนเอง ( 10 คน)
- ครั้งที่ 2/2553 มีผู้มาสมัคร รวมทัง้ สิ้น (สายวิชาการ) จํานวน 1 คน
การสมัครด้วยตนเอง ( 1 คน)
2.2.2 จัดทําหนังสือแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และ สัมภาษณ์ จํานวน 2 ครั้ง
2.2.3 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสรรหา จํานวน 2 ครัง้
2.2.4 ประสานการขอใช้ห้อง เพื่อทําการสรรหา จํานวน 2 ครัง้
2.2.5 ประกาศผลผู้ผ่าน
การสรรหา จํานวน 2 ครัง้ ดังนี้
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- ครั้งที่ 1/2553 สายสนับสนุน จํานวน 10 อัตรา
- ครั้งที่ 2/2553 สายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
2.2.6 จัดรายงานตัวและเตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน แก่ผู้ผ่านการสรรหา จํานวน 2 ครัง้
2.2.7 ออกคําสั่งแต่งตัง้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง
2.3 งานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.3.1 เชิญประชุมประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ จํานวน 7 ครัง้
2.3.2 ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม จํานวน 7 ครัง้
2.3.3 ดําเนินการจัดทําเอกสารการประชุม จํานวน 7 ครัง้ ๆ ละ 25 ฉบับ
2.3.4 ดําเนินการจัดทํามติที่ประชุม เสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 7 ครั้ง
2.3.5 ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม จํานวน 7 ครัง้
2.4 งานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.4.1 เชิญประชุมประธานและคณะกรรมการ จํานวน 5 ครัง้
2.4.2 ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม จํานวน 5 ครัง้
2.4.3 ดําเนินการจัดทําเอกสารการประชุม จํานวน 25 ฉบับ
2.4.4 ดําเนินการจัดทํามติที่ประชุม เสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 ครั้ง
2.5 การออกคําสั่ง
2.5.1 ออกคําสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 9 ฉบับ
2.5.2 ออกคําสั่งจ้างพนักงานชัว่ คราว 49 ฉบับ
2.5.3 ออกคําสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 13 ฉบับ
2.5.4 ออกคําสั่งเลิกจ้างพนักงานชั่วคราว 11 ฉบับ
2.6 การต่อเวลาราชการของข้าราชการ 1 ครั้ง
2.7 การเลื่อนขั้นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.7.1 เลื่อนขั้นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง
2.7.2 เลื่อนขั้นพนักงานราชการ จํานวน 1 ครั้ง
2.8 ดําเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ากรอบโครงสร้าง จํานวน 2 ครั้ง
2.9 ดําเนินการสรรหาข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
จํานวน 2 ครัง้

3. งานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
3.1 งานแฟ้มประวัติบุคคลของลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน
3.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ และรับแบบประวัติบุคคล แบบรายงานตัว
ของบุคลากร จํานวนครั้ง 50 ครั้ง
3.1.2 ตั้งแฟ้ม รวบรวม และจัดเก็บเอกสารประวัติบุคลากรในตู้ประวัติบุคลากร จํานวน
ครั้ง 50 ครั้ง
3.1.3 ตรวจสอบ และปรับปรุงแฟ้มประวัติบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน จํานวน 2 ครั้ง
3.1.4 ยกเลิกแฟ้มบุคคล กรณีบุคคลลาออก จํานวน 25 ครั้ง
3.2 งานจั ดทําฐานข้อ มูลทะเบียนประวั ติข้าราชการ ลูก จ้างประจํา พนัก งานราชการ และ
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พนักงานมหาวิทยาลัย (ระบบฐานข้อมูลย่อยงานบริหารงานบุคคล)
3.2.1 จัดเตรียมข้อมูลบุคลากร จํานวน 12 ครั้ง
3.2.2 บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร จํานวน 12 ครัง้
3.2.3 เพิ่ม แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลประวัติบคุ ลากรให้เป็นปัจจุบัน จํานวน 12 ครัง้
3.2.4 จัดการ และปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นปัจจุบนั
จํานวน 12 ครั้ง
3.3 งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้ม ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3.3.1 ตรวจสอบ และสําเนาเอกสารที่เกีย่ วข้องกับบุคคล จํานวน 24 ครั้ง
3.3.2 เพิ่มเติมเอกสารในแฟ้มประวัติบุคลากร จํานวน 24 ครั้ง
3.3.3 ลงข้อมูลเพิ่มเติมในแฟ้มประวัติบุคลากร จํานวน 12 ครั้ง
3.4 งานตรวจสอบ และรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร
3.4.1 งานตรวจสอบ และรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของงานบริหารงานบุคคล
- รับบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานประจําวันของแต่ละเดือน จากงานธุรการงานบุคคล
จํานวน 12 ครั้ง
- ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของงานบุคคล จํานวน 12 ครั้ง
- จัดทําสรุปรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของงานบุคคล จํานวน 12 ครั้ง
- เสนอสรุปรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการให้งานธุรการงานบุคคล ตรวจสอบ
จํานวน 4 ครั้ง
3.4.2 งานตรวจสอบ และรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน
- รับรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสายวิชาการ และสายสนับสนุนของทุก
หน่วยงานจากงานธุรการงานบุคคล จํานวน 12 ครั้ง
- ตรวจสอบ และรวบรวมรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนของทุกหน่วยงาน จํานวน 12 ครั้ง
- จัดทําสรุปการตรวจสอบการนําส่งรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของทุกหน่วยงาน จํานวน 12 ครั้ง
- จัดทําแบบฟอร์มสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการประจําเดือน เผยแพร่ผ่านเว็บ
ไซด์งานบุคคล ให้แต่ละหน่วยงานดาว์นโหลดแบบฟอร์ม จํานวน 12 ครั้ง
3.5 งานจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
3.5.1 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลย่อยงานบริหารงานบุคคลประจําเดือน จํานวน 12 ครั้ง
3.5.2 นําข้อมูลออกจากฐานข้อมูลย่อยงานบริหารงานบุคคล และจัดทําสรุปบัญชีรายชื่อ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําเดือน จํานวน 12 ครั้ง
3.6 งานข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบสารสนเทศ
3.6.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (www.misqa.cmru.ac.th)
- บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรทุกประเภท จํานวน 12 ครัง้ (บุคลากรประมาณ 850 คน)
- เพิ่ม แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลประวัติบุคลากรทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน จํานวน 12
ครั้ง (บุคลากรประมาณ 850 คน)
- จัดการ และปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็น
ปัจจุบัน จํานวน 12 ครั้ง (บุคลากร
ประมาณ 850 คน)
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3.6.2 ระบบโครงการจัดทําทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (www.nap.mua.go.th)
- ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษาในกระดาษจาก
ตู้ประวัติข้าราชการ จํานวน 30 ครั้ง (ข้าราชการสายวิชาการ 187 คน)
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลย่อย จํานวน 12 ครั้ง (ข้าราชการสายวิชาการ 187 คน)
- ปรับปรุงข้อมูลประวัติข้าราชการให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลระบบ จํานวน 10 ครั้ง
(ข้าราชการสายวิชาการ 187 คน)
- บันทึกข้อมูลในระบบโครงการจัดทําทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
จํานวน 12 ครั้ง (ข้าราชการสายวิชาการ 187 คน)
3.6.3
ระบบโครงจัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สกอ. (http://hrdb.mua.go.th)
- ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว และประวัติการศึกษา ในกระดาษ
จากตู้ประวัติข้าราชการ จํานวน 15 ครั้ง (ข้าราชการ 203 คน)
- แก้ไข เพิ่มเติม และปรับข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ข้อมูลอัตรา
เงินเดือน ข้อมูลการได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และข้อมูลการลา ในฐานข้อมูลย่อย ให้สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลระบบ สกอ. จํานวน 30 ครั้ง (ข้าราชการ 203 คน)
3.7 งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคคล
3.7.1 จั ดทํ าข้ อมู ลบุ คคลให้ แก่ ห น่ วยงานภายในตามแบบฟอร์ มขอข้ อมู ลสารสนเทศที่
อนุเคราะห์ขอ จํานวน 80 ครั้ง
3.7.2 จัดทําข้อมูลบุคคลให้แก่หน่วยงานภายนอก จํานวน 24 ครัง้
3.7.3 ให้บริการสอบถามข้อมูลประวัติต่างๆ แก่บุคลากรภายใน จํานวน 300 ครั้ง
3.7.4 ให้บริการสอบถามข้อมูลประวัติต่างๆ แก่บุคลากรภายนอก จํานวน 144 ครั้ง
3.8 งานพัฒนาเว็บไซด์งานบริหารงานบุคคล
3.8.1 จัดทําข้อมูล ประกาศข่าวสารข้อมูลเผยแพร่ จํานวน 120 ครั้ง
3.8.2 จัดการและปรับปรุงบริหารข้อมูลของเว็บไซด์ จํานวน 6 ครั้ง
3.8.3 จั ดทําการให้ บริการดาว์ นโหลดแบบฟอร์ม ที่เกี่ย วข้อ งกับงานบริหารงานบุคคล
จํานวน 50 ครั้ง
3.9 งานการลาทุกประเภทของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย
3.9.1 บริการสอบถามข้อมูลสถิติการลาของบุคลากรทุกประเภท จํานวน 180 ครัง้
3.9.2 ตรวจสอบ และลงสถิติการลาในปีงบประมาณให้แก่บุคลากรทุกประเภท จํานวน
240 ครั้ง
3.9.3 สรุปและจัดทําข้อมูลสถิติการลาของบุคลากรทุกประเภท เพื่อใช้ในความดีความชอบ
จํานวน 3 ครั้ง
3.10 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
3.10.1 รวบรวมสําเนาคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 4 ครัง้
3.10.2 จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 4 ครั้ง
3.10.3 ดําเนินการรวบรวมสําเนา และจัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ นําส่ง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครั้ง
3 . 1 0 . 4 ดํ า เ นิ น ก า ร
รวบรวมสําเนา และจัดทําคําสั่งเลื่อน
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ขั้นเงินเดือนข้าราชการ นําส่งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครั้ง
3.11 งานการขึ้นทะเบียนตําแหน่งบริหาร
3.11.1 รับเอกสารสําเนาคําสั่ง และแบบประเมินรายบุคคลจากกลุ่มงานบุคคล จํานวน 3 ครั้ง
3.11.2 ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารการขอขึ้นทะเบียนตําแหน่งบริหาร จํานวน 3 ครั้ง
3.11.3 จัดทําคําสั่งการขึ้นทะเบียนตําแหน่งบริหาร จํานวน 3 ครั้ง
3.11.4 จัดทําหนังสือนําส่งสําเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนตําแหน่งบริหารไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 3 ครั้ง
3.12 งานการทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3.12.1 ตรวจสอบสัญญาจ้างสายวิชาการ และสายสนับสนุน จํานวน 90 ครั้ง
3.12.2 ดําเนินการนําส่งสัญญาจ้างสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้นิติกร ตรวจสอบ
ความถูกต้อง จํานวน 15 ครั้ง
3.12.3 รวมรวบดําเนินการนําส่งสัญญาจ้างสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้อธิการบดี
ลงนามรับรองจํานวน 15 ครั้ง
3.12.4 จัดเก็บสัญญาจ้างเข้าแฟ้มประวัติบุคลากร จํานวน 15 ครัง้
3.12.5 หากบุค ลากรสายสนับสนุ นขอสํ า เนาสัญ ญาจ้า ง ดํ า เนิน การสํ า เนาสัญ ญาจ้า ง
บุคลากรสายสนับสนุน เสนอ รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ลงนามรับรองสําเนา
จํานวน 90 ครั้ง
3.13 งานประกันคุณภาพ
3.13.1 จัดทําข้อมูลบุคลากรตามที่งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขออนุเคราะห์ข้อมูล
จํานวน 2 ครั้ง
3.14 งานการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศงบแผ่นดิน
3.14.1 จัดทําคําสั่ง-สัญญาจ้าง ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 21 ราย
3.14.2 ดําเนินการติดต่อประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอต่ออายุวีซ่า
ให้แก่ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 21 ราย
3.14.3 ดําเนินการติดต่อประสานกับสํานักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทําใบขอ
อนุญาตทํางานให้แก่ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จํานวน 21 ราย
3.15 จัดทําบัตรประจําตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้าราชการบําเหน็จ
บํานาญ จํานวน 44 ราย
3.16 จัดทําบัตรประจําตัวลูกจ้างประจํา จํานวน 4 ราย
3.17 จัดทําบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 31 ราย
3.18 งานบําเหน็จความชอบ
3.18.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจําปี และกรณีพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ครั้ง
3.19 งานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง และเงินประกันสังคม และเงินสะสมสมทบของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
3.19.1 จัดทําฎีกาเบิกค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 645 ราย
3.19.2 จัดทําฎีกาเบิกค่าประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 645 ราย
3.19.3 จัดทําฎีกาเบิกเงินสะสมสมทบของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 645 ราย
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3.19.4 ค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน 12 ครั้งๆ ละ 645 ราย
3.20 งานการปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ( กศ.ปช.)
3.20.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งกรรมการดําเนินการ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
(กศ.ปช.) จํานวน 3 ครั้ง
3.20.2 ตรวจนับจํานวนวันทํางานของบุคลากรแต่ละราย จํานวน 3 ครัง้
3.20.3 คํานวณยอดเงินตามอัตราเบิกจ่าย จํานวน 3 ครัง้
3.20.4 จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าดําเนินงาน กศ.ปช. จํานวน 3 ครั้ง
3.21 งานประกันสังคม
3.21.1 แจ้งรับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 58 ราย
3.21.2 การยื่นเรื่องขอรับบัตรประกันสังคม จํานวน 19 ราย
3.21.3 แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบัตรประกันสังคม จํานวน 6 ราย
3.21.4 แจ้งข่าวสารให้ผู้ประกันตนทราบ จํานวน 12 ครั้ง
3.21.5 แจ้งออกพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 32 ราย
3.22 งานทะเบียนประวัตขิ ้าราชการ (ก.พ. 7)
3.22.1 ลงข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนในสมุดประวัติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน 251 ราย
3.22.2 ลงข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนในสมุดประวัติ ข้าราชการพลเรือน จํานวน 17 ราย
3.22.3 ลงข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนในสมุดประวัติ ลูกจ้างประจํา จํานวน 57 ราย
3.22.4 ลงข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในสมุดประวัติ จํานวน 42 ราย
3.22.5 ลงข้อมูลการเลื่อนระดับในสมุดประวัติ จํานวน 15 ราย
3.22.6 ลงข้อมูลวันลาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือนและ
ลูกจ้างประจํา จํานวน 315 ราย
3.23 การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ จํานวน 37 ราย
3.24 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
3.24.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จดํารงชีพ จํานวน 24 ราย
3.24.2 ดําเนินการจัดส่งเอกสารเรือ่ งการขอเพิ่มเบี้ยหวัดบํานาญ จํานวน 60 ราย
3.25 งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจํา
3.25.1 ลูกจ้างประจําลาออก จํานวน 4 ราย

4. งานพัฒนาและฝึกอบรม
4.1 ดําเนินการด้านพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทํา ดูแล โครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 1 โครงการ จํานวน 2 รุ่น
4.1.1 โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2553
ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
4.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปี 2553 หลักสูตร “บริการด้วยจิต
พิชิตใจคน” จํานวน 2 รุ่น ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2553
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4.2 งานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4.2.1
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จํานวน 2 ครั้ง
- จัดทําแฟ้มระเบียบ/ประกาศ ที่เกีย่ วข้องในการประชุม จํานวน 2 ครัง้
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม จํานวน 2 ครั้ง
- จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 2 ครัง้
4.2.2 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ จํานวน 4 ครั้ง
- จัดทําแฟ้มระเบียบ/ประกาศ ที่เกีย่ วข้องในการประชุม จํานวน 2 ครัง้
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม จํานวน 4 ครั้ง
- จัดทําประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนฯ จํานวน 4 ครั้ง
- จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 4 ครัง้
- จัดทําใบเบิกเงินทุนอุดหนุนการศึกษา จํานวน 75 ครัง้
4.3 งานพัฒนาบุคลากร
4.3.1 ดําเนินการเกีย่ วกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศของบุคลากรในสังกัด จํานวน 70 ราย
4.3.2 ดําเนินการเกีย่ วกับการไปฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศ จํานวน 20 ราย
4.3.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อต่างประเทศของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
ศึกษา จํานวน 10 ราย
4.3.4 งานปฐมนิเทศ และการจัดอบรมสัมมนาส่วนที่สถาบันจัดเพื่อพัฒนาบุคลากร จํานวน
2 ครั้ง
4.3.5 การสํารวจความต้องการพัฒนางานและบุคลากร จํานวน 2 ครั้ง
4.3.6 ดําเนินการเกีย่ วกับการรายงานตัวกลับเข้ารับราชการ จํานวน 20 ราย
4.4 งานทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
4.4.1
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ จํานวน 1 ครั้ง
4.4.2 ดําเนินการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรจํานวน
10 ราย
4.5 งานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
4.5.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 6 ครั้ง
- จัดทําระเบียบวาระการประชุม จํานวน 6 ครั้ง
- จัดทําแฟ้มประกาศ ก.พ.อ. ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม
จํานวน 3 ครั้ง
- จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 6 ครั้ง
4.5.2 ดําเนินการในการพิจารณาผลงานวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ และตําแหน่งชํานาญการ ของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ จํานวน 18 ราย
4.5.3 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ ของผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จํานวน 15 ราย
4.5.4 ประสาน
ดําเนินการในการประเมินประสิทธิภาพ
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การสอน และการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ ของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ จํานวน 23 ราย
4.5.5 จัดทําคําสั่งและแก้ไขคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จํานวน 10 ราย
4.5.6 จัดทําคําสั่งและแก้ไขคําสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จํานวน 10 ราย
4.5.7 รวบรวมเอกสารเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และอนุกรรมการประเมินผลการสอน จํานวน 47 ท่าน
4.5.8 จัดทําเอกสาร ก.พ.อ. 03 ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ จํานวน 7 ราย
4.5.9 จัดทําเอกสารสรุปข้อมูลของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อนําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 ครั้ง
4.5.10 จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง เลื่อนระดับ และแก้ไขเฉพาะราย ของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 15 ราย
4.5.11 รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินรางวัลสําหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ จํานวน 7 ราย
4.5.12 เช่าตู้ไปรษณีย์เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเอกสารจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
วิชาการ
4.5.13 จัดส่ง ส.ค.ส. ปี พ.ศ.2553 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ
จํานวน 50 ท่าน

5. งานวินยั และนิติการ
5.1 งานนิติกรรมสัญญา
5.1.1 ตรวจสอบสั ญ ญาของ ข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ล าไปศึ ก ษาต่ อ
ฝึกอบรมฯ และดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ จํานวน 30 ฉบับ
5.1.2 ติดตามและเร่งรัดหนี้สินผู้ผิดสัญญากับมหาวิทยาลัยให้เร่งใช้เงินตามสัญญาที่ค้าง
ชําระอยู่ จํานวน 5 ครั้ง
5.1.3 ตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสัญญาทุก
ชนิดที่มหาวิทยาลัยทํากับหน่วยงานของราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชน จํานวน 95 ฉบับ
5.1.4 ตรวจสอบสัญญาเช่าเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 30 ฉบับ
5.1.5 ตรวจสอบเอกสารการขอรับสิทธิจากทางราชการ เพื่อการอนุมัติเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ จํานวน - ฉบับ
5.1.6 จัดทําบันทึกข้อตกลงและนิติกรรมสัญญาอื่นๆ จํานวน 7 ฉบับ
5.2 งานด้านการดําเนินคดี
5.2.1 พิจารณาและให้ความเห็นในด้านอรรถคดีต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
ในสังกัดรวมไปถึงการเป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องเป็นจําเลยของมหาวิทยาลัย จํานวน 70 ครั้ง
5.2.2 พิจารณาและดําเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ดําเนินคดีอาญาใน
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กรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสียหาย จํานวน 9 ครั้ง
5.2.3 พิจารณาและให้ความเห็นด้านคดีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญาหรือคดีทางการปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ จํานวน
40 ครั้ง
5.2.4 พิจารณากลั่นกรองและรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่จะใช้ประกอบในการดําเนินคดีแพ่ง
และคดีอาญาหรือคดีทางการปกครอง จํานวน 6 ครั้ง
5.2.5 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการดําเนินคดีร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการในคดีต่างๆ จํานวน 6 ครั้ง
5.5.6 พิจารณาดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษา โดยการสืบหาหลักทรัพย์และนํา
เจ้าพนักงานบังคับคดีไปทําการยึดทรัพย์และนําขายทอดตลาด จํานวน 4 ครั้ง
5.4 งานร่างกฎหมาย
5.4.1 ยกร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
จํานวน 1 ครั้ง
5.4.2 ร่วมประชุมชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้ง
5.4.3 ร่วมเป็นกรรมการในเรื่องต่างๆ เพื่อนําไปสู่การพิจารณาและการยกร่างระเบียบหรือ
ข้อบังคับ จํานวน 1 ครั้ง
5.5 งานวินยั
5.5.1 ตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นการดําเนินการ กรณีที่มีการกล่าวหาว่าข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัย จํานวน - ครั้ง
5.5.2 พิจารณาและเสนอความเห็นทางวินัยในส่วนที่ คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / ศูนย์ /
สํานักได้มีคําสั่งลงโทษภายในกรอบอํานาจที่มอบหมาย รวมทั้งความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อเสนอ
อธิการบดีหรือผู้รับมอบอํานาจพิจารณาสั่งการ จํานวน - ครั้ง
5.5.3
พิจารณาและเสนอความเห็นการดําเนินการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองและกฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จํานวน 20 ครั้ง
5.5.4 พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย จํานวน - ครั้ง
5.5.5 ตรวจสอบและดําเนินการในเรื่องการยื่นบัญชีแสดงหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบัติของ
สํานักงาน ป.ป.ป. จํานวน 1 ครั้ง
5.5.6 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จํานวน 60 ครั้ง
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานประชุ ม บุ ค ลากรสายวิ ช าการ และสายสนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
จํานวน 8 ครั้ง
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ผลการดําเนินงานกองคลัง
งานการเงิน
1. ผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
1) ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน จํานวน 1,560 ครั้ง
2) บันทึกการจ่าย-รับเงินสดประจําวัน จํานวน 345 ครั้ง
3) นําเงินสดและเช็คฝากธนาคาร จํานวน 264 ครั้ง
4) รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น จํานวน 17,820 ราย
5) การรับคืน-จ่ายเงินยืมของลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
- รับคืนเงินยืม จํานวน 7,075 ครั้ง
- จ่ายเช็คเงินยืม จํานวน 1,283 ครั้ง
- สรุปรายละเอียดการยืมเงินนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 12 ครั้ง
6) จ่ายค่าประกันของเสียหาย จํานวน 4,281 ราย
7) เบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจํา พร้อมเขียนเช็คและจัดทําทะเบียน
คุมเช็ค จํานวน 1,111 ราย
8) เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ, เงินรับฝาก, กิจการที่มเี งินได้ จํานวน 10,790 ฉบับ
9) จัดทํางบเดือน จํานวน 12 ครั้ง
10) เบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS พร้อมจัดทําทะเบียนคุมเช็ค เขียนเช็คและ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จํานวน 4,920 ฉบับ
11) ดาวน์โหลดการรับเงินลงทะเบียนผ่านธนาคาร จํานวน 240 ครั้ง
12) จัดทํารายการหักเงินเดือน จํานวน 36,245 รายการ
13) งานบันทึกข้อมูล กบข. งาน กสจ. งานประกันสังคม จํานวน 14,810 ครั้ง
14) โอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จํานวน 24 ครั้ง
2. ปัญหาอุปสรรคของหน่ายงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
2.1 งานรับเงิน-จ่ายเงิน
ปัญหาอุปสรรค
1. นักศึกษาไม่ได้ศึกษารายละเอียดคู่มือนักศึกษา ทําให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
2. นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการติดตามผลการลงทะเบียน
3. นักศึกษาไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. ผู้มีสทิ ธิรับเงินไม่มารับเช็ค ทําให้มีเช็คค้างจ่ายจํานวนมาก
แนวทางแก้ไข
1. กรณีมีเช็คค้างจ่าย ต้องโทรแจ้งกําชับให้ผู้มีสิทธิรับเงินหรือหน่วยงานที่ขอเบิกเพื่อ
10

11
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มารับเช็คภายในเวลากําหนด 6 เดือนก่อนเช็คจะหมดอายุ
2.2 งานเงินยืม
ปัญหาอุปสรรค
1. การส่งเอกสารและเงินสดเพื่อล้างเงินยืมล่าช้า เกินระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
2. บางครั้งผู้บริหารที่มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค ติดราชการ ไม่สามารถออกเช็คได้
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ในทันที
3. บางหน่ ว ยงานต้ อ งการใช้ เ งิ น ด่ ว น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ส่ ง สั ญ ญายื ม เงิ น ล่ ว งหน้ า ทํ า ให้ ไ ม่
สามารถออกเช็คได้ทันตามที่ต้องการใช้
แนวทางแก้ไข
แจ้งให้หน่วยงานดําเนินการส่งสัญญายืมเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน
2.3 งานเงินเดือน
ปัญหาอุปสรรค
1. ระเบียบและคําสั่งบางครั้งไม่ชัดเจนและล่าช้า
2. คําสั่งมีข้อผิดพลาดในรายละเอียด
3. บางครั้ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ/บริ ห าร โดยไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้าทําให้มีการเบิกจ่ายผิดพลาด
แนวทางแก้ไข
ชี้แจงผู้บริหารและผู้ที่เกีย่ วข้องให้ทราบถึงปัญหา เพื่อแก้ไขปรับปรุง
13

2.4 งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ปัญหาอุปสรรค
1. เอกสารที่ขอรับเงินสวัสดิการไม่ถูกต้อง
2. ผู้ขอรับเงินสวัสดิการไม่ทราบระเบียบและอัตราการเบิกจ่าย
แนวทางแก้ไข
1. แนะนําให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบและอัตราการเบิกจ่าย
2. แนะนําให้ผู้ขอรับเงินสวัสดิการใช้บริการจ่ายตรงกับโรงพยาบาลของรัฐ
14

2.5 งานจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าและน้ําประปาบ้านพัก
ปัญหาอุปสรรค
1. จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าร้านค้าได้ช้า ไม่สามารถนําไปจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พร้อมค่ากระแสไฟฟ้าบ้านพักได้
2. ร้านค้านําเงินมาชําระค่ากระแสไฟฟ้าล่าช้า ติดตามได้ยาก
15

3. มีการย้ายออกจากบ้านพักโดยไม่แจ้งการย้ายออก ทําให้มหาวิทยาลัยต้องชําระค่า
ไฟฟ้า-ประปา
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4. ข้ า ราชการบํ า นาญที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ คื น บ้ า นพั ก บางครั้ ง ไม่ ชํ า ระค่ า กระแสไฟฟ้ า และ
น้ําประปา
แนวทางแก้ไข
1. กํากับให้หน่วยงานสิทธิประโยชน์รับผิดชอบประสานร้านค้า เพื่อนําเงินมาชําระให้
ตรงตามเวลา
2. ข้าราชการบํานาญ อาจารย์และบุคลากร ควรมีการแจ้งคืนบ้านพักเป็นลายลักษณ์
อักษร ในกรณีย้ายออก
2.6 งานตรวจเอกสารเบิกจ่าย
ปัญหาอุปสรรค
1. งานการเงินยังไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินที่มีประสบการณ์ด้านระเบียบเบิกจ่ายในการ
ตรวจเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่การเงินบางหน่วยงาน ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3. หลักฐานการจ่ายไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ
ไม่เขียนจํานวนเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีชื่อ- ที่อยู่ผู้ขาย ไม่แนบโครงการประกอบ หลักฐาน
4. เบิกจ่ายโดยไม่มีระเบียบหรือประกาศที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติ
5. การเบิกจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ บางครั้งมิได้บันทึกหมายเลขครุภณ
ั ฑ์ไว้
แนวทางแก้ไข
1. จัดให้มีการอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
2. จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาด
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2.7 งานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
1. พื้นที่จดั เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ
2. บุคคลภายนอกไม่เข้าใจระบบงานการเงินทําให้มีทัศนคติต่องานการเงิน
3. บุคลากรของแต่ละหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย ทํา
ให้งานการเงินต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ทั้งที่มีการกระจายอํานาจไปแล้ว
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบทําเอกสารเบิกจ่าย ก่อนส่งงานการเงินซึ่งเป็นจุดสุดท้าย นั้น
ส่ ง เอกสารล่ า ช้ า ทํ า ให้ ผู้ ป ระกอบการไม่ ท ราบถึ ง สาเหตุ ค วามล่ า ช้ า จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อน
แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร เพื่อลดการใช้ปริมาณกระดาษลง
2.8 งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
1. เกิด การล่ า ช้ า กรณี ขออนุ มัติป ลดล็ อ คในการนํ าส่ง ข้อ มูล ผ่า นเครื่อ ง Terminal
(กรณี โ อนสิท ธิเรี ยกร้ องและอื่ นๆ ที่
ต้องระบุ Password ผู้อนุมัติ P1,
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P2) เนื่องจากในบางครั้งผู้อนุมัติ (ผู้บริหาร) ติดภารกิจสําคัญ
2. เมื่อระบบ Internet ของส่วนกลางในระบบ GFMIS มีปัญหาทําให้การนําส่งข้อมูล
ล่าช้า
แนวทางแก้ไข
1. หมั่นอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติงานของระบบ GFMIS
2. แจ้งผู้อนุมัติ (ผู้บริหาร) ให้ทราบก่อนการนําส่งข้อมูลผ่านเครื่อง Terminal ล่วงหน้า
2.9 งานประมวลผลเงินเดือน
ปัญหาอุปสรรค
1. เอกสารรายการหักเงินเดือนบางหน่วยงานส่งมาล่าช้า
2. มีการแก้ไขรายการเกี่ยวกับเงินเดือนหลังจากที่หน่วยงานนั้นๆ ส่งเอกสารมาให้แล้ว
ทําให้งานการเงินต้องเสียเวลาประมวลผลใหม่
แนวทางแก้ไข
1. คอยติดตามทวงเอกสารจาหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ได้ครบภายในวันที่ 10 ของเดือน เพื่อให้นํารายการหักต่างๆ มาประมวลผลได้ทันเวลา
2. ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเอกสารมาให้ทําเงินเดือนแล้วสามารถแก้ไขได้ก่อนทําการ
ประมวลผลเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ ต้องเป็นคนมาแก้ไขเอกสารเอง พร้อมลงชื่อ
กํากับไว้เป็นหลักฐาน
1

19

2.10 งาน กบข., กสจ., ประกันสังคม
ปัญหาอุปสรรค
1. การนําส่งข้อมูล กบข., ประกันสังคมต้องส่งผ่านโปรแกรมของ กบข./ประกันสังคม
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกต้องใช้ความระมัดระวังหาก เกิดข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก
เนื่องจากต้องประสานขอแก้ไขกับหน่วยงาน กบข. /ประกันสังคม
2. เมื่อมีการบรรจุบุคลากรใหม่ งานบริหารงานบุคคลมิได้แจ้งข้ อมูลบุคลากรให้
สํานักงานประกันสังคมโดยเร็ว ทําให้งานการเงินไม่สามารถส่งเงินประกันตนได้อาจส่งผลให้บุคลากร
ผู้นั้นเสียสิทธิ
แนวทางแก้ไข
1. ใช้ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในการแก้ไขข้อมูลของสมาชิก กบข. และ
ประกันสังคม และตรวจสอบรายการทุกครั้งก่อนนําส่งข้อมูล
2. ขอให้งานบริหารงานบุคคลส่งข้อมูลการบรรจุใหม่ โอน-ย้าย ลาออกของบุคลากร
ไปยัง สํานักงานประกันสังคมโดยเร็ว
2
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2.11 งานรับชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร
ปัญหาอุปสรรค
1 . สํ า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
วิ ช าการเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การ

21

43

ลงทะเบียน หลังจากนักศึกษาพิมพ์ ใบชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ทําให้ข้อมูลที่งานการเงินได้รับจาก
ธนาคารไม่ตรงกับข้อมูลจากสํานักส่งเสริมวิชาการ
2. นักศึกษานําใบชําระเงินผิดไปจ่ายเงิน เช่น ใบชําระเงินมิใช่ของตนเอง เนื่องจาก
พิมพ์รหัสนักศึกษาผิด
3. นักศึกษานําใบชําระเงินย้อนหลัง (ข้ามภาคเรียน) ไปชําระที่ธนาคาร ทําให้ข้อมูล
การชําระเงินของนักศึกษาเป็นภาคเรียนปัจจุบัน
4. ธนาคารบั น ทึ ก รหั ส นั ก ศึ ก ษาและจํ า นวนเงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถออก
ใบเสร็จรับเงินได้
5. ช่ว งเวลาชํ าระเงิน ปกติแ ละชํา ระเงิ น โดยเสี ยค่ า ปรั บ ของนั กศึ ก ษาทุ ก ประเภท
ไม่ตรงกันทําให้บางครั้งธนาคารไม่ได้เก็บค่าปรับ
6. การเปิดโครงการพิเศษใหม่ๆ ไม่มีประกาศการรับเงิน รวมทั้งผู้รับผิดชอบไม่มีการ
แจ้งให้ทราบว่ามีการเปิดโครงการใหม่ ทําให้ไม่ทราบว่าจะนําเงินเข้าบัญชีใด
7. ไม่มีการจองรายวิชาเรียนก่อนที่จะให้นักศึกษาชําระเงินที่ธนาคารทําให้ข้อมูลไม่
ถูกต้อง และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ในวันทําการถัดไป
แนวทางแก้ไข
1. ให้วิชาการกําหนดช่วงเวลาการแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดให้นักศึกษาพิมพ์
ใบชําระเงิน
2. ควรมีระบบตรวจสอบการพิมพ์ใบชําระเงิน
3. เจ้าหน้าที่รับคําร้องผ่อนผัน ควรตรวจสอบก่อนให้คําร้องผ่อนผัน
4. จัดทําระบบบาร์โค๊ด
5. การจัดโครงการพิเศษต่างๆ ควรมีประกาศการรับชําระเงินตรงตามปฏิทินวิชาการ
6. การเปิดโครงการใหม่ๆ ควรมีการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบก่อนดําเนิน
โครงการ
7. ควรล็อกข้อมูลการพิมพ์ใบชําระเงินสําหรับนักศึกษาที่ยังไม่จองรายวิชาเรียน
22
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งานบัญชี
1. ผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
1) การบันทึกบัญชีเงินสด จํานวน 7,884 รายการ
2) การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวน 12,420 รายการ
3) การบั น ทึ ก บั ญ ชี เ งิ น กองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร กองทุ น สนั บ สนุ น การบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,710 รายการ
4) การบันทึกรับและบันทึกรายการตามระบบ GFMIS และนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงิน
มั ด จํ า ประกั น สั ญ ญา เงิ น บู ร ณะทรั พ ย์ สิ น ค่ า ไฟฟ้ า เงิ น เบิ ก เกิ น ส่ ง คื น เงิ น เหลื อ จ่ า ยปี เ ก่ า ส่ ง คื น
จํานวน 198 รายการ
5) การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จํานวน 288 บัญชี
6) ตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบยอดการจ่ายเงินนอกงบประมาณ จํานวน 10,258 รายการ
- ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,701 ครั้ง
- ตรวจสอบการรับ-จ่าย และยอดคงเหลือของเงินรับฝากต่างๆ จํานวน 1,054 ครั้ง
7) งานจั ด ทํ า และบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ บสํ า คั ญ รั บ ใบสํ า คั ญ จ่ า ยและใบสํ า คั ญ ทั่ ว ไป จํ า นวน
17,974 รายการ
8) งานจัดทําทะเบียนคุมเงินรับฝากต่างๆ จํานวน 1,164 ครั้ง
9) งานจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จํานวน 1,283 ราย
10) จัดทํารายงานการเงิน ประจําเดือน จํานวน 12 ครั้ง
11) จัดทําหนังสือขอเปิด-ปิด บัญชีเงินฝากธนาคาร บันทึกและตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร/การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร จํานวน 21 รายการ
2. ปัญหาอุปสรรคของหน่ายงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
2.1 งานบัญชี
ปัญหาอุปสรรค
1. หน่วยงานภายนอกโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย โดยไม่จัดส่งรายละเอียดการ
โอนเงินมาให้ ทําให้งานบัญชีไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินโอน จึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้
หน่วยงานนั้นได้ และไม่สามารถแจ้งหน่วยงานภายในให้เบิกจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้
2. หน่ ว ยงานที่ นํ า ส่ ง เงิ น ลงทะเบี ย นอบรมหรื อ ค่ า สมั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเข้ า
มหาวิทยาลัยไม่ทราบระเบียบการปฏิบัติ และระเบียบการเบิก-จ่าย ของมหาวิทยาลัย ทําให้เมื่อมี
การนําส่งเงินแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
3. หน่วยงานที่รั บผิดชอบในแต่ละฝ่ายไม่เร่งรัดการเบิกจ่ ายงบประมาณ ของงาน
พระราชทานปริญญาบัตร 8 มหาวิทยาลัย ทําให้ไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุป
โครงการให้กับมหาวิทยาลัย ตามกําหนดเวลาได้
4. หน่ ว ยงานส่ ง รายละเอี ย ดวั ส ดุ ค งเหลื อ และรายการสํ า รวจครุ ภั ณ ฑ์ ณ วั น สิ้ น
4
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ปีงบประมาณให้งานพัสดุล้าช้า ทําให้การจัดทํารายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยล้าช้า
แนวทางแก้ไข
1. หน่วยงานที่ของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกควรจะประสานงาน ก่อนการโอน
เงินจากภายนอกหรือหน่วยงานอื่น โดยให้แจ้งรายละเอียดของโครงการจํานวนเงิน แหล่งของเงิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบมายังงานบัญชีเพื่อสะดวกใน การตรวจสอบและติดตาม
2. ให้หน่วยงานควรศึกษาระเบียบการเบิก-จ่าย ของมหาวิทยาลัย เพื่อความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
3. ควรกําหนดระยะเวลาของแต่ละโครงการ เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิก-จ่าย ให้
เป็นไปตามกําหนดเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน
4. ควรกําหนดระยะเวลาในการส่งรายละเอียด วัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
จัดทํารายงานประจําปีได้ทันภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
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งานบริหารงานทั่วไป
1. ผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
1) ลงทะเบียนหนังสือรับเข้า จํานวน 2,036 ฉบับ
2) พิมพ์หนังสือราชการ จํานวน 501 ฉบับ
3) จัดหาและทํารายงานวัสดุครุภัณฑ์ จํานวน 102 ครั้ง
4) งานเดินหนังสือภายใน จํานวน 501 ฉบับ
5) ให้บริการผูม้ ารับเช็คเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้และเงินรับฝากจํานวน 8,570
ฉบับ
- เช็คธนาคารกรุงไทย (งบประมาณแผ่นดิน) จํานวน 1,820 ฉบับ
- เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ (เงินรายได้ และเงินรับฝาก) จํานวน 6,750 ฉบับ
6) จัดทํารายงานภาษีส่งสรรพากร ประจําเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 จํานวน
363 ฉบับ
7) บันทึกข้อมูลโครงการของหน่วยงาน ในระบบ FIS จํานวน 49 รายการ
8) จั ด ทํ า รายงานกรอบอั ต รากํ า ลั ง กองคลั ง เพื่ อ เสนอกรอบอั ต รากํ า ลั ง ใหม่ แ ก่
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ
9) ควบคุมการตัดยอดงบประมาณและจัดทําเอกสารเบิกจ่ายรายการจ่ายคืนค่าธรรมเนียม
การศึกษา (งบประมาณของงานการเงิน) ผ่านโปรแกรมช้างเผือก จํานวน 16 ฉบับ
10) ควบคุมการตัดยอดงบประมาณและจัดทําเอกสารเบิกจ่ายรายการค่าธรรมเนียมในการ
ชําระเงินผ่านระบบธนาคาร (งบประมาณของงานการเงิน) ผ่านโปรแกรมช้างเผือก จํานวน 12 ฉบับ
11) ควบคุมการตัดยอดงบประมาณและจัดทําเอกสารเบิกจ่ายรายการค่าวัสดุสํานักงาน
(งบประมาณของงานการเงิน) ผ่านโปรแกรมช้างเผือก จํานวน 32 ฉบับ
12)
ควบคุมการตั ดยอดงบประมาณและจัดทํ าเอกสารเบิกจ่ายรายการค่าจ้างพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่างๆ (งบประมาณของงานการเงิน) ผ่านโปรแกรมช้างเผือก จํานวน 9 ฉบับ
13) ควบคุมการตัดยอดงบประมาณการเบิกจ่ายงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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(สนอ.) ผ่านโปรแกรมช้างเผือก จํานวน 142 รายการ
14) ควบคุมการตัดยอดงบประมาณการเบิกจ่ายงบค่าใช้จ่ายโครงการจําเป็นเร่งด่วนของ
สํานักงานอธิการบดี ผ่านโปรแกรมช้างเผือก จํานวน 65 รายการ
2. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่ายงาน
2.1 งานลงทะเบียนรับหนังสือเข้า
ปัญหาอุปสรรค
1. หน่วยงานได้รับหนังสือราชการล่าช้า ทําให้ปฏิบัติงานไม่ทันตามเวลาที่กําหนด
2. หน่วยงานได้รับหนังสือราชการที่มีสิ่งที่สง่ มาด้วยไม่ครบ
แนวทางแก้ไข
ติดตามทวงถามจากงานธุรการ สํานักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อขอรับ
เอกสารที่เหลือ หรือ Download ข้อมูลจากเว็บไซด์หน่วยงานต้นเรื่อง
2.2 งานจัดเก็บและทําลายเอกสารราชการ
ปัญหาอุปสรรค
เอกสารหลักฐานของงานการเงินมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลักฐานเอกสาร
เบิกจ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
แนวทางแก้ไข
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ทุกคณะ ศูนย์ สํานัก
หรือหน่วยงาน ลดปริมาณเอกสารเบิกจ่ายลง โดยให้รวบรวมจํานวนเงินให้มากต่อการเบิกจ่าย 1 ฉบับ
5

25

26

6

27

28

2.3 งานประกันคุณภาพ
ปัญหาอุปสรรค
1. ต้องรวบรวมข้อมูลปริมาณงาน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อจัดทําคู่มือประกันคุณภาพและรายงานประจําปี โดยขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีภาระงาน
ประจํามาก ทําให้ได้รับข้อมูลล่าช้า
2. งานประกันคุณภาพถือว่าเป็นภาระงานที่ใหม่ ที่จําเป็นต้องศึกษาถึงแนวทางในการ
พัฒนางานต่างๆ โดยการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ
ทํางาน เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น
แนวทางแก้ไข
1. ประสานขอข้อมูลปริมาณงานจากหน่วยงานต่างๆ เป็นประจําทุกเดือน
2. เข้ า ร่ ว มอบรมสั ม มนาเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพกั บ
หน่วยงานภายนอก
7

29

30

47

งานบริหารงานพัสดุ
1. ผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
1.1 งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ดําเนินการประกาศสอบราคา จํานวน 83 ครั้ง (วงเงินเกิน 100,000 บาท)
- ดําเนินการประกาศประกวดราคา จํานวน 13 ครั้ง (วงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
- ดําเนินการตกลงราคาโดยทําเป็นใบสั่งซือ้ /จ้าง จํานวน 64 ครั้ง
- ทําสัญญาซื้อขาย/จ้าง จํานวน 66 สัญญา
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จํานวน 15 ครั้ง
1.2 งานด้านการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMIS
- สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย โดยยื่นฟอร์มแบบขอสร้างข้อมูลหลักผูข้ าย และฟอร์มแบบขอ
อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย จํานวน 57 ฉบับ
- ทําใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (ฟอร์ม บส.01, บส01 - 1) จํานวน 1,106 ฉบับ
1.3 งานด้านควบคุมครุภัณฑ์ ประจํามหาวิทยาลัยฯ
- ลงเลขทะเบียนคุมทรัพย์สนิ จํานวน 495 รายการ
- จําหน่ายครุภัณฑ์ชํารุด จํานวน 9 ครั้ง
- ออกใบเบิกครุภัณฑ์ จํานวน 216 ฉบับ
- คํานวณค่าเสื่อมราคา จํานวน 1 ครั้ง
- ตรวจนับประจําปี จํานวน 1 ครั้ง
- ลงทะเบียนคุมและควบคุมของงานพัสดุ ตลอดจนทําบัญชีครุภัณฑ์ประจําปี จํานวน 1 งาน
- ลงทะเบียน และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสํานักงาน ของงานพัสดุ ตลอดจนทําบัญชีวัสดุ
ประจําปี จํานวน 1 งาน
- ตรวจนับวัสดุ – ครุภัณฑ์ประจําปีของงานพัสดุ จํานวน 1 ครั้ง
- รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุประจําปี ต่ออธิการบดี และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 8 จํานวน 1 ครั้ง
1.4 งานด้านธุรการ
- งานทะเบียนหนังสือรับ ประมาณ 1,700 ฉบับ
- งานทะเบียนหนังสือส่ง (บันทึกข้อความ) ประมาณ 370 ฉบับ
- ทําคําสั่งต่างๆ ประมาณ 120 คําสั่ง
- ทําหนังสือออกเพื่อติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ประมาณ 250 ฉบับ
2. ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน
2.1 งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ ไม่ ไ ด้ จั ด เตรี ย มรายละเอี ย ดและกํ า หนดรู ป แบบ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ทําให้การดําเนินการประกาศสอบราคาไม่ทันตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้
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2.2 งานด้านการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMIS
ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปี งบประมาณ มีขยายเวลาการเบิกจ่าย ทําให้เกิดปัญ หา
เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร และการเบิกจ่ายว่ามีความถูกต้องหรือไม่ จึงทําให้เกิดความผิดพลาด
ในด้านเอกสาร และการเบิกจ่าย
2.3 งานด้านควบคุมครุภณ
ั ฑ์ ประจํามหาวิทยาลัยฯ
ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ชํารุด ทําให้ครุภัณฑ์ดังกล่าว ตกค้างอยู่ที่หน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย และทําให้เกะกะ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. แนวทางแก้ไขปัญหา
3.1 งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อได้รับแผนงบประมาณ งานพัสดุจะดําเนินการทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่
ได้ รั บ งบประมาณดั ง กล่ า ว ให้ จั ด ส่ ง รายละเอี ย ดและคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง รายชื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ เพื่อให้สามารถดําเนินการประกาศสอบราคาได้ทันกําหนดเวลาตาม
แผนงบประมาณที่ได้วางไว้
3.2 งานด้านการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMIS
ไม่ควรขยายระยะเวลาในการเบิกจ่าย ซึ่งจะมีผลต่อการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3.3 งานด้านควบคุมครุภณ
ั ฑ์ ประจํามหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยควรมีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ชํารุดให้เป็นสัดส่วน

งานทรัพย์สินและผลประโยชน์ และสวัสดิการ
1. ผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
1.1 รายได้จากค่าเช่าสถานที่และรายได้เฉพาะกิจ
รายการ
1. โรงอาหาร
*(ค้างชําระงวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค. 54)
2. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ (ไม่มีสัญญา)
- ค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
- ค่าเช่าห้องประชุม
3. รายได้จากการให้บริการเช่าพืน้ ที่ (มีสญ
ั ญา)
- โรงอาหาร (วิทยาเขตแม่สา)
- ร้านถ่ายเอกสาร (อาคารวิทยบริการ ชั้น 1,4 / อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 / บริเวณหลังอาคารเรียน 5)
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ปีงบประมาณ 2553
(บาท)
*3,500,000
65,074
53,100
58,500
779,859

รายการ
- ร้านค้ารายย่อย/ซุ้มจําหน่ายอาหารว่าง,เครื่องดื่ม (ร้านค้า
ด้านข้างอาคารครุศาสตร์, หลังอาคารเรียน 5, หลังอาคาร
ศิลปวัฒนธรรม, อาคาร 27 ชั้น 7, อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1,
ผลไม้สดหน้าลานคณะครุศาสตร์,ผลไม้สดข้างตึกคหกรรม,
ไอศกรีมตึกคหกรรม, ผลไม้แช่อิ่มข้างตึกคหกรรม)
- ศูนย์บริการเงินด่วน ATM
- ธนาคารกรุงเทพ
(ค่าเช่า 3,500บาท/เดือน)
- ธนาคารกสิกรไทย
(เหมาจ่าย 3 ปี = 3,500x36)
- ธนาคารกรุงไทย
(ค่าเช่า 3,500บาท/เดือน) 2 เครื่อง
- ธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าเช่า 3,500บาท/เดือน)
- เช่าสถานที่ตดิ ตั้งเสาและอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
1. ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
2. ณ อาคารอํานวยการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
3. ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
- เช่าสถานที่ประกอบกิจการของธนาคาร (ไทยพาณิชย์)
- เช่าสถานที่ประกอบกิจการของธนาคาร (กรุงเทพ)/ปี
รวมเป็นเงิน
4. รายได้เฉพาะกิจ
- เงินสนับสนุนจากการประมูลถ่ายภาพหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 34
- รายได้จากการประมูลจําหน่ายสินค้าและบริการในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
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ปีงบประมาณ 2553
(บาท)
421,850

31,500
56,000
31,500
300,000

123,750
180,000
2,101,133
425,500
1,741,199
2,166,699
4,267,832

1.2 งานที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการภายในของมหาวิทยาลัย เงินผลประโยชน์
1.2.1 โครงการน้าํ ดื่มล้านนา
รายรับ-รายจ่าย
ปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค 2552 – 30 ก.ย. 2553)
ยอดยกมา
รายรับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 52 – 30 ก.ย 53
หัก 20% เข้ามหาวิทยาลัย
คงเหลือ 80% ใช้สําหรับบริหารจัดการ
รวมรายรับ
หัก ค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 52 – 30 ก.ย 53
บุคลากร
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
อื่น ๆ
คงเหลือ
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(หน่วย:บาท)
98,782.46
1,991,622.68
398,324.54
1,593,298.14
1,692,080.60
467,127.50
1,205,154.77
18,535.50

1,690,817.77
1,262.83

1.2.2 ร้านค้าสวัสดิการ
งบรายรับ – รายจ่าย
สําหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
รายรับ
ค่าเครื่องหมาย
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าของที่ระลึก
ค่าสินค้าเบ็ดเตล็ด
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายรับ

2,513,650.00
1,567,368.00
746,918.00
358,989.00
763.23
593,390.00
5,781,078.23

รายจ่าย
จ่ายค่าเครื่องหมาย
จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
จ่ายค่าของที่ระลึก
จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
จ่ายค่าตอบแทน
รายจ่ายอื่น ๆ
รวมรายจ่าย
กําไรสุทธิ

1,395,794.88
771,185.57
502,325.00
283,763.98
57,500.00
264,279.00
3,274,848.43
2,506,229.80

2. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
2.1 โครงการน้ําดื่มล้านนา
ปัญหาอุปสรรค
1. ต้นทุนการผลิตที่ผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจ
2. สภาวะการแข่งขันและสภาพคล่องทางการตลาด เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิด
ประมูลการจําหน่ายสินค้าและอาหารภายในมหาวิทยาลัย เมื่อการดําเนินงานของโครงการน้ําดื่ม
ล้านนาไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว จึงเป็นสาเหตุให้คู่แข่งขันจากภายนอกเข้ามามีส่วน
ครองตลาดน้ําดื่มในมหาวิทยาลัย ทําให้เกิดการแข่งขันและขาดสภาพคล่องทางการตลาด
3. ยอดการจําหน่ายน้ําดื่มลดลง เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภค
น้ําดื่มของมหาวิทยาลัยกับน้ําดื่มจากภายนอก
4. ข้อจํากัดในเรื่องการขยายตลาด เนื่องจากไม่สามารถขยายตลาดการจําหน่ายน้ําดื่มสู่
ภายนอกได้ เพราะโครงการน้ําดื่มล้านนาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นโครงการเพื่อการศึกษาแก่
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ไม่ได้เน้นเป็นการทําธุรกิจโดยตรง
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แนวทางแก้ไข
1. ในเรื่องของต้นทุนการผลิต ถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็น
ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก
2. ปรับระบบการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และขอ
ความร่ วมมื อจากผู้ ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย จําหน่ ายน้ําดื่มของมหาวิทยาลัย และงด
จําหน่ายน้ําดื่มจากภายนอก
3. ให้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ากับน้ําดื่มจากภายนอก และรณรงค์และขอ
ความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการบริโภคน้ําดื่มของมหาวิทยาลัย
2.2 ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปัญหาอุปสรรค
1. ต้นทุนราคาสินค้าที่ผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจที่ขึ้นลง ทําให้ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงเสมอ
2. สภาวะด้านเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย
3. สินค้าเสื่อมสภาพและชํารุดการสั่งซื้อสินค้า ประเภทเข็ม เครื่องหมาย ต้องทําการสั่ง
สินค้าล่วงหน้าและสั่งในปริมาณที่มาก ทําให้สินค้าบางตัวเสื่อมคุณภาพ เช่น สายเข็มขัดหนัง เข็ม
กลัดเน็คไท ที่จะชํารุดเนื่องจากการขนส่งสินค้า
4. ค่านิยมในการเลือกซื้อสินค้า
5. ยอดการสั่งซื้อสินค้าประเภท เข็ม เครื่องหมาย ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจํานวนนักศึกษา
แนวทางแก้ไข
ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการสั่งซื้อสินค้า เช่น
ของที่ระลึก เข็ม เครื่องหมาย ต่างๆ ของร้านสวัสดิการ เพราะรายได้ทั้งหมดนําเข้าเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
2.3 รายได้จากค่าเช่าร้านค้า โรงอาหาร
ปัญหาอุปสรรค
1. ผู้ประกอบการบางรายไม่ยอมจ่ายค่าเช่าสถานที่
2. ผู้ประกอบการบางรายไม่ยอมจ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยตามกําหนด
3. ขาดความชัดเจนเรื่องการเก็บค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้า เช่น วิทยาเขตแม่สา ไม่มี
การเรียกเก็บค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้า
4. ร้านค้าบางร้านมีการใช้น้ําประปา แต่ไม่มีมิเตอร์เพื่อเรียกเก็บค่าน้ําประปา
แนวทางแก้ไข
1. เสนอมหาวิทยาลัยประกาศแนวปฏิบัติ พร้อมข้อกําหนดในการเรียกเก็บค่าน้ําประปา
และค่าไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ประกอบการถือเป็นแนวปฏิบัติ
2. ตรวจสอบการใช้น้ําประปาและไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและจัดทํารายละเอียด
เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ผู้ประกอบการทราบ
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ผลการดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษา
งานบริการสุขภาพ
งานบริการสุขภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก ในช่วงที่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการ
บริการห้องพยาบาลเพื่อบริการสุขภาพแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ณ อาคาร 3 ชั้น 1
เป็น 1 ลักษณะ คือ
1. การให้บริการพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ต้องการยาเพื่อบรรเทา
หรือนอนพักผ่อนสามารถใช้บริการได้ ดังนี้
1.1 วันจันทร์ - วันศุกร์
- นักศึกษาภาคปกติ เปิดทําการ 08.00 – 16.00 น.
- นักศึกษาภาคพิเศษ เปิดทําการ 16.00 – 20.00 น.
1.2 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ นักศึกษาภาคพิเศษ เปิดทําการ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
2. บริการตรวจและวินิจฉัยโรค มหาวิทยาลัยได้จัดแพทย์ให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรค
พร้อมสั่งจ่ายยา ดังนี้
2.1 วันจันทร์, วันอังคารและวันพุธ เปิดทําการ 09.00 – 12.00 น.
* หมายเหตุ
1. หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องสุขภาพกะทันหันหรือฉุกเฉินไม่สามารถรับบริการจากห้อง
พยาบาลประจํามหาวิทยาลัยได้จะจัดรถพยาบาลนําส่งต่อโรงพยาบาลต่อไป
2. กองพัฒนานักศึกษาได้จัดเจ้าหน้าที่งานบริการสุขภาพ จํานวน 1 คน, แพทย์ จํานวน 1 คน,
เภสัชกร จํานวน 1 คน, พยาบาล จํานวน 1 คน, ผู้ช่วยพยาบาล จํานวน 1 คน, และเจ้าหน้าที่เวช
ระเบียน จํานวน 1 คน คอยให้บริการ
ตารางสถิติผปู้ ว่ ยที่มาใช้บริการที่ห้องพยาบาล
อาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
ประจําเดือน
(คน)
(คน)
(คน)
ตุลาคม 2552
31
30
380
พฤศจิกายน 2552
43
35
844
ธันวาคม 2552
35
34
478
มกราคม 2553
69
62
900
กุมภาพันธ์ 2553
37
32
747
มีนาคม 2553
43
30
222
เมษายน 2553
31
24
199
พฤษภาคม 2553
35
19
171
มิถุนายน 2553
34
25
529
54

รวม
(คน)
442
922
547
1,031
816
295
254
225
588

ตารางสถิติผปู้ ว่ ยที่มาใช้บริการที่ห้องพยาบาล
อาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
ประจําเดือน
(คน)
(คน)
(คน)
กรกฎาคม 2553
34
25
529
สิงหาคม 2553
21
12
323
กันยายน 2553
28
15
1,134
รวม
441
343
6,457

รวม
(คน)
588
356
1,177
7,241

สถิติการใช้บริการห้องพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย

จํานวน

1200
1000

อาจารย (คน)

800

บุคลากร (คน)

600
400

นักศึกษา (คน)
รวม (คน)

200
0
ต.ค.- พ.ย.- ธ.ค.- ม.ค.- ก.พ.- มี.ค.- เม.ย.- พ.ค.- มิ.ย.- ก.ค.- ส.ค.- ก.ย.52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53

ประจําเดือน

ตารางสถิติการขอเบิกกระเป๋ายาทีห่ ้องพยาบาล
จํานวนการขอเบิก
ประจําเดือน
กระเป๋ายา (กระเป๋า/ชุด)
ตุลาคม 2552
5
พฤศจิกายน 2552
5
ธันวาคม 2552
10
มกราคม 2553
16
กุมภาพันธ์ 2553
19
มีนาคม 2553
14
เมษายน 2553
8
พฤษภาคม 2553
11
มิถุนายน 2553
4
กรกฎาคม 2553
22
สิงหาคม 2553
15
กันยายน 2553
2
รวม
131
55

งานนักศึกษาวิชาทหาร และงานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
เพื่ออํานวยความสะดวกให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการเรียนวิชาทหารในชั้นปีที่สูงขึ้น
และทําให้นักศึกษาที่เรียนวิชาทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน มากยิ่งขึ้น และการปฏิบัติ
ตนตามแบบธรรมเนี ย มทหารในฐานะที่ เ ป็ น กํ า ลั ง พลของหน่ ว ยบั ญ ชาการกํ า ลั ง สํ า รองของ
กระทรวงกลาโหม ตลอดจนเป็นการนําประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข
1. การสมัครเรียนวิชาทหาร
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร ให้ไปขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานวิชา
ทหาร กองพัฒนานักศึกษา และต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการกําลังสํารองก่อน
นักศึกษาวิชาทหาร (เก่า) ที่เลื่อนชั้น ซ้ําชั้น และประสงค์จะเรียนต่อในปีต่อไปให้ไปรับแบบ
รายงานตัว (รด.2) ที่งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ในวันเวลาราชการ โดยจะแจ้งกําหนดการ
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี
นักศึกษาวิชาทหารที่สมัครใหม่หรือที่โอนย้ายมาจากที่อื่นให้ไปขอรับใบสมัคร (รด.3) ที่
งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ในวันและเวลาราชการ หลังจากลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้ว
ทั้ ง นี้ การสมั ค รเป็ น นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารจะสมบู ร ณ์ ไ ด้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งนํ า ใบสมั ค รไปยื่ น
รายงานตัว ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นั กศึ ก ษาวิ ชาทหารทุ กชั้นปี ต้องเข้ า รับ การฝึกภาคสนาม ประจําปี ตามที่ศู นย์ก ารฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหารกําหนด จํานวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 33 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และการฝึกภาคสนามตามที่หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนกําหนด จํานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 7 วัน, พาราเซล 14 วัน) / ปีการศึกษา ณ ค่ายฝึก
นักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8

ชั้นปีที่
5
4
3

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาวิชาทหาร
จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
35
73
56
105
8
รวม

รวมแต่ละชัน้ ปี
108
161
8
277

2. การฝึกทบทวนและการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษาวิชาทหารที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกนาย ต้องเข้ารับการฝึกทบทวน
วิชาทหาร และการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนการร่วมปฏิบัติงานช่วยมหาวิทยาลัยในคราวที่
มหาวิทยาลัยสั่ง หรือตามที่หน่วยงานอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์งานวิชาทหารได้จัดกิจกรรมสําหรับ
9
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นักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้
2.1 โครงการฝึกทบทวนระเบียบวินั ยนักศึ กษาวิ ชาทหารพร้อมประเมิน ผล จั ดขึ้นเพื่อ
ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกําลังพลส่วนหนึ่งของกองทัพบกได้ฝึกระเบียบวินัยตามแบบ
ธรรมเนี ย มทหารอย่ า งสม่ํ า เสมอและได้รั บความรู้ป ระสบการณ์ ใ นการฝึ ก มากยิ่ง ขึ้น ตลอดจน
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในด้านร่างกายและจิตใจสามารถช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2.2 โครงการอบรมหลักสูตรเรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้อง และทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศใน
ปัจจุบัน เพื่อต้องการให้นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกําลังพลส่วนหนึ่งของกองทัพบกได้ทราบและ
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้วิจารณญาณของตนเองในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และ
สามารถดํารงตนช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ ตลอดจนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2.3 การเข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายราชสดุดีในวันราชภัฏวันแห่งเกียรติยศ 14
กุมภาพัน 2553
- ปฏิบัติหน้าที่จราจรและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตรุ่นที่ 34 วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติวิทยาเขตสะลวง –
ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปฏิบัติหน้าที่จราจรในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาเขตสะลวง–ขี้เหล็ก
จํานวน 25 นาย
- เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายราชสดุดีในวันแม่แห่งชาติในวันอังคารที่ 11
สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
- ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2553 ณ ลานสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ปฏิบัติหน้าที่รับผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สําหรับนักศึกษาชายที่มีอายุครบ 21 ปี
บริบูรณ์ จํานวน 40 นาย
- ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ห น่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอความอนุ เ คราะห์
เช่น ปฏิบัติหน้าที่จราจรอํานวยความสะดวกในงานพิธีต่างๆ เช่น งานพระราชทานเพลิงศพ, งาน
ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของบุคลากร เป็นต้น
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3. การขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกในการเกณฑ์ทหาร (การผ่อนผันการเกณฑ์
ทหาร)
บุคคลที่มีสิทธิขอยกเว้นการตรวจเลือก เข้ารับราชการการทหารกองประจําการ (ตาม
มาตรา 29(3)) คือ บุคคลที่อยู่ระหว่างการฝึกวิชาทหาร และเป็นผู้ที่อยู่ในการกําหนดเรียกมาตรวจ
เลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจําการในยามปกติในปีถัดไป
มหาวิ ทยาลั ยจะส่งบัญ ชี รายชื่อนักศึกษาไปยังสัสดีจังหวัดแต่ ละจั งหวัด เพื่อทําการขอ
ยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการให้กับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร ที่งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา
สํ าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ พ้น สภาพการเป็นนั กศึ ก ษา หรื อสํา เร็ จ การศึก ษาตามหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ต้องไปแจ้งกับสัสดีอําเภอภูมิลําเนาของตนเพื่อที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น
ทหารกองประจําการในปีถัดไป ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิผ่อนผันมีสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหารถึงอายุ 26 ปี
บริบูรณ์เท่านั้น ส่วนนักศึกษาที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารอยู่ก็จะได้รับการยกเว้นตลอด
หลักสูตร หรือจนกว่าจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุน
สรุปยอดนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ยอดผ่อนผันฯ (คน)
ครั้งที่ 1 (16 ก.ย. 53)
เชียงใหม่
120
เชียงราย
24
แม่ฮ่องสอน
8
แพร่
14
ลําพูน
34
ลําปาง
7
น่าน
13
พะเยา
23
สุโขทัย
3
อุตรดิตถ์
1
นนทบุรี
2
เลย
1
ตาก
3
นครราชสีมา
1
กรุงเทพมหานคร
1
นราธิวาส
1
ปัตตานี
1
รวม
257
จังหวัด
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งานประกันภัยอุบัติเหตุ
งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา ได้ดําเนินการจัดทําประกันอุบัติเหตุให้กับ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ พร้อมทั้งบริการการเคลมเงิน ประกัน
อุบัติเหตุให้กับนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนบริษัทฯ
และโรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ในเครือบริษัทฯ ในเรื่องการอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ประสบ
อุบัติเหตุและเสียชีวิต
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตกลงทําสัญญาเกี่ยวกับการ
คุ้มครองการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กับบริษัท สยามซิตี้
ประกันภัย จํากัด ซึ่งมีโรงพยาบาลที่ทําสัญญากับบริษัท และนักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาได้
เมื่อประสบอุบัติเหตุโดยไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
1. โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
2. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3. โรงพยาบาลลานนา
4. โรงพยาบาลสยามราษฎร์เชียงใหม่
5. โรงพยาบาลช้างเผือก
6. โรงพยาบาลนครพิงค์
7. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
8. โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี
9. โรงพยาบาลเทพปัญญา
10. โรงพยาบาลลําพูน
11. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
12. โรงพยาบาลแม่สะเรียง
13. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
14. โรงพยาบาลประจําอําเภอของรัฐ เช่น สันทราย หางดง สันป่าตองฯ
*หมายเหตุ ถ้าหากใช้บริการนอกเหนือจากโรงพยาบาลที่ระบุ ให้นักศึกษาสํารองจ่ายก่อน
แล้วสามารถมาตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทนคืน ได้ที่งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา
สรุปจํานวนผู้เอาประกันอุบัติเหตุ
1. นักศึกษาภาคปกติ
2. นักศึกษาภาคพิเศษจันทร์–ศุกร์
3. นักศึกษาภาคพิเศษเสาร์–อาทิตย์
4. นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5. นักศึกษาต่างชาติ
6. อาจารย์และบุคลากร
รวมทั้งสิน้
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

15,011
3,567
3,836
126
72
866
23,478

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

สรุปผลการตั้งเบิกประกันอุบตั ิเหตุ (1 มิถุนายน 2552 – 1 มิถุนายน 2553)
1. นักศึกษาภาคปกติ
จํานวน 136 ราย
2. นักศึกษาภาคพิเศษ
จํานวน 48 ราย
3. นักศึกษาต่างชาติ
จํานวน - ราย
4. อาจารย์
จํานวน - ราย
5. บุคลากร
จํานวน 4 ราย
รวมทั้งสิน้
จํานวน 188 ราย
สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
1. อุบัติเหตุทางจราจร
2. อุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นกีฬา
3. อุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นหกล้ม
4. อุบัติเหตุจากของมีคม
5. อุบัติเหตุจากสัตว์
6. อุบัติเหตุอื่นๆ
7. ทุพพลภาพถาวร
8. เสียชีวิต
รวมทั้งสิ้น

จํานวน 118
จํานวน 5
จํานวน 8
จํานวน 10
จํานวน 7
จํานวน 6
จํานวน 1
จํานวน 15
จํานวน 190

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

งานหอพักนักศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการที่พักที่มีความสะอาด สะดวกสบายและปลอดภัยแก่นักศึกษา เพื่อบริการที่
พักอาศัยให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างอําเภอ ต่างจังหวัดที่อยู่ไกล ตลอดจนนักศึกษาที่มีฐานะ
ยากจน
2. เพื่ อ เป็ น แหล่ ง พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและประสบการณ์ ชี วิ ต
นอกเหนือจากการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาที่มีต่อสถาบัน
4. เพี่อให้นักศึกษารู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และศึกษาการใช้ชีวิตสังคมด้วยตนเอง
จํานวนนักศึกษาหอพัก
หอพักนักศึกษาชาย
หอพักนักศึกษาหญิง
รวมทั้งสิ้น

จํานวน 56 คน
จํานวน 60 คน
จํานวน 116 คน
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สรุปกิจกรรมนักศึกษาหอพัก
1. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา “ราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยใจสู่ชุมชน” ประจําปี 2553 ครั้งที่ 3
โครงการค่ายอาสาพัฒนา“ราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยใจสู่ชุมชน” เพื่อสร้างสถานที่สําหรับเป็น
แหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับชาวบ้านและชุมชน เช่น สอนดนตรีพื้นเมือง การทําบายศรีจาก
ใบตอง และการฟ้อนรําต่างๆ ทั้งยังเป็นสถานที่เรียนรู้หลักปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เช่น การทําหมูหลุม การเลี้ยงปลา การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุจากใบไม้ มูลสัตว์ ฯลฯ
เพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษานําความรู้ไปพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งจะทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทํากิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่ สังคม ณ โรงเรียนและชุมชนบ้านแม่อ้อใน ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชี ยงใหม่ ระหว่างวัน ที่ 8 – 28 มี นาคม 2553 โดยมีผู้ เ ข้าร่วมกิจ กรรม อาจารย์ผู้ดูแ ลหอพั ก
จํานวน 2 คน และนักศึกษาหอพัก จํานวน 51 คน
2. กิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่ และสานสัมพันธ์พนี่ ้องชาวหอพัก
เพื่อให้นักศึกษาหอพักที่เข้ามาใหม่ เกิดการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ ทางหอพักจึงได้มีการจัดโครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้องชาวหอพักขึ้น กิจกรรมปฐมนิเทศวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมเอื้องคํา ชั้น 3
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวหอพัก ระหว่างวันที่ 7-30 มิถุนายน
2553 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษาหอพักและสนามฟุตบอล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาหอพักชาย
จํานวน 21 คน นักศึกษาหอพักหญิง จํานวน 26 คน
3. กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาหอพัก “Freshly Dormitory Games” ครั้งที่ 3
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ นั ก ศึ ก ษาหอพั ก ทุ ก คนมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ์ แ ละยั ง ให้
นักศึกษาหอพักทุกคน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รวมไปถึงการช่วยเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการห่างไกลจากยาเสพติด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ โรงยิมเนเซี่ยม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาหอพักชาย จํานวน
57 คน นักศึกษาหอพักหญิง จํานวน 61 คน
4. กิจกรรม Meeting ชาวหอพัก
ด้วยนักศึกษาหอพักมีมติจัดกิจกรรม Meeting สานสัมพันธ์พี่น้องชาวหอพักเป็นประจําทุก
ปีอี ก ทั้ง ยั ง เป็ น แหล่ง เรี ย นรู้ สํ า คัญ ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นานัก ศึ ก ษาในหลายๆ ด้ าน เช่ น ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ตลอดจนเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ นชี วิ ต นอกเหนื อ จากการเรี ย นให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังสร้างความรัก ความสามัคคี วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามระหว่างรุ่นพี่ และรุ่น
น้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ฝึกการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การมีวินัยใน
ตนเอง และรู้จักบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่ง
สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ตลอดจนเป็ น การเติ ม เต็ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต เพื่ อ สามารถอยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ความสุขตลอดไป
ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาหอพักเกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ ใน
61

การจัดกิจกรรม Meeting สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องขึ้น เพื่อเป็นประเพณีสืบต่อไป โดยที่นักศึกษาจะ
ได้นําประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข ในวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมเอื้องเงินหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
นักศึกษาหอพักชาย จํานวน 58 คน นักศึกษาหอพักหญิง จํานวน 60 คน
5. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาหอพักทุกคนปี จึงได้มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
และถวายผ้าอาบน้ําฝน ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของทางภาคเหนือ คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
ชาย – นักศึกษาหอพักหญิง ได้มีมติร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝน เพื่อ
สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวหอพักต่อไป วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดเชียงโฉม ต.
ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ จํานวน 3 คน นักศึกษาหอพักชาย
จํานวน 58 คน นักศึกษาหอพักหญิง จํานวน 62 คน

งานกิจกรรมนักศึกษา
1. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
กิจกรรมการเข้าค่ายสร้างเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ ของนัก ศึก ษาชั้ นปี ที่ 1 ทุ ก คณะ ทุ กคน เพื่อปรั บพื้น ฐานของนักศึก ษา ต่ อ การก้าวเข้า สู่
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2553
- คณะครุศาสตร์ ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- คณะวิทยาการจัดการ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก
- วิทยาลัยนานาชาติ ณ วัดถ้ําสุขเกษมสวรรค์ อ.เถิน จ.ลําปาง
2. โครงการเปิดโลกกิจกรรม
เป็ น กิ จ กรรมการแสดงผลงานและการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ของแต่ ล ะชมรม/ชุ ม นุ ม
เพื่อแสดงผลการจั ดกิจกรรมที่ ดําเนิ นงานในปีที่ผ่ านมา พร้ อมทั้งการรั บสมัครน้องใหม่เข้าร่วม
ทํากิจกรรมในระดับชมรม/ชุมนุม ส่งเสริมการทํากิจกรรมในประเภทต่างๆ เช่น ชมรมด้านกีฬา
ชมรมด้านวิชาการ และชมรมด้านการออกค่ายอาสาพัฒนา พัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
ทุกๆ ด้าน วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 4,000 คน
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3. กิจกรรมเดินขึ้นดอย มอบเข็ม ผูกเน็คไท ร่วมใจต้านยาเสพติด
กิจกรรมการนํานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยทุกคน ร่วมกันเดินขึ้นดอยเพื่อนมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือ พระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมกับรับเน็คไทและเข็ม
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาทุกคน ในด้านกิจกรรมนักศึกษา
จะเป็นการส่งเสริมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง นักศึกษาทุกคน
มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคี เพื่อการได้มาซึ่งความสําเร็จในการร่วม
กิจกรรม โดยการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาและผู้นํานักศึกษาทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26
มิถุนายน 2553 ณ อนุสาวรี ย์ค รู บาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จํานวน 5,000 คน
4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้นํานักศึกษาได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรม
โดยผ่านกระบวนการจั ดงานวันเด็ กแห่งชาติใ ห้กับเด็กและเยาวชน ในพื้ นที่อําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมการทํากิจกรรม การแสดงออกถึงความสามารถของเยาวชนและ
สร้างความสนุกสนานภายในงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นํานักศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ประมาณ 500 คน วันที่ 9 มกราคม 2553
- คณะครุศาสตร์ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- คณะวิทยาการจัดการ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ เทศบาลตําบลสะลวง–ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนที่จะเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนวการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ระเบียบข้อบังคับหลายประการที่
นักศึกษาควรรู้ บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิต พร้อมรับโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ภาคพิเศษ ประมาณ 8,000 คน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก
ภาคปกติ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ภาคพิเศษ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
6. กิจกรรมพิธีไหว้ครู - บายศรีสขู่ วัญ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ เป็นกิจกรรมประเพณีของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาใหม่
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษา และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจัดขึ้นเพื่อรับขวัญน้องใหม่และการ
ต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัย รุ่นพี่ผูกข้อมือรุ่นน้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่น
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น้อง จัดกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษาภาคปกติและสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา ประมาณ 5,000 คน วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
7. พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กิ จ กรรมวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดําเนินการจัดพิธีทําบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล กิจกรรมการถวายราชสดุดี ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นและลูกกตัญญู
ตลอดจนนําคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมถวายพระพรกับส่วน
ราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา ประมาณ 1,000 คน วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ สนามจตุราคาร
8. พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิ จ กรรมวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กองพัฒนานักศึกษา ได้ดําเนินการจัดพิธีทําบุญ
ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมการถวายราชสดุดี ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นและลูก
กตัญญู ตลอดจนนําคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมถวายพระพรกับ
ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประมาณ
800 คน วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9. กิจกรรมวันปิยะมหาราช
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ถวาย
พวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2553 ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประมาณ 50 คน
10. กิจกรรมวันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ
เนื่องด้วย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสําคัญยิ่งของชาวราชภัฏทั่วประเทศที่
ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2535 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่าง
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน
การพัฒนาประเทศ และบําบัดทุก ข์
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บํารุงสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย จึงได้ร่วมกันจัดพิธีทําบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และพิธีถวายราชสดุดี ในฐานะพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้เป็น “พระบิดา” และ “ครู” ผู้ยิ่งใหญ่ของ
แผ่นดิน ในวันที่ 14กุมภาพันธ์ และถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย โดยมี
กิจกรรมการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดีเด่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ประมาณ 1,000 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11. โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาเป็นพุทธบูชา
กิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเมื่อถึง
เทศกาล วันเข้าพรรษาของชาวพุทธทุกคน กิจกรรมจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ
และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของชาวพุทธ และร่วมกันทําบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติต่อไปผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
จํานวน 1,000 คน วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
- คณะครุศาสตร์ ณ วัดกู่เต้า
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ วัดโลกโมฬี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดเชียงยืน
- คณะวิทยาการจัดการ ณ วัดแม่สาหลวง
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ป่าสะลวง
- สโมสรนักศึกษาภาคปกติ และวิทยาลัยนานาชาติ ณ วัดเชียงโฉม (วัดเจดีย์ปล่อง)
12. กิจกรรมประเพณีรดน้าํ ดําอธิการบดี ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
กิจกรรมพิธีรดน้ําดําหัวอธิการบดี ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส จัดขึ้นเพื่อขอขมาและขอพร
ปี๋ใหม่เมือง จากผู้อาวุโส ครูบาอาจารย์และผู้บังคับบัญชา กิจกรรมดังกล่าวเน้นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างจิตสํานึกที่ดีแก่นักศึกษาที่จะ
ช่วยกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของผู้นํานักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์
บุ ค ลากรและนั ก ศึก ษาภาคปกติ จํา นวน 800 คน วั นที่ 21 เมษายน 2553 ณ สนามจตุร คาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1. บริการสารสนเทศด้านการศึกษา รวบรวมความรู้และข่าวสารติดประกาศตลอดจนจัด
แฟ้มข้อมูลด้านทุนการศึกษาและการศึกษาไว้บริการนักศึกษา
2. บริการสารสนเทศด้านการปรับตัว รวบรวมความรู้และข่าวสารเพื่อเผยแพร่ให้กับ
นักศึกษาในด้านการปรับตัวอยู่ในสังคมให้มีความสุข
3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
4. งานบริการอาชีพ ติดประกาศและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งงานว่างตลอดปีการศึกษา
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จัดหางานพิเศษให้กับนักศึกษาโดยตรง จัดนัดพบแรงงาน
5. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมปีการศึกษา 2553 จํานวน 8,890 ราย
5.1 ผู้กู้ต่อเนื่อง/รายเก่า
- ชั้นปีที่ 5 (รหัส 49) จํานวน 384 ราย
- ชั้นปีที่ 4 (รหัส 50) จํานวน 951 ราย
- ชั้นปีที่ 3 (รหัส 51) จํานวน 1,847 ราย
- ชั้นปีที่ 2 (รหัส 52) จํานวน 2,242 ราย
- ชั้นปีที่ 1 (รหัส 53) จํานวน 2,348 ราย
รวมทั้งหมด จํานวน 7,772 ราย
5.2 ผู้กู้รายใหม่
- ชั้นปีที่ 4 (รหัส 50) จํานวน 3 ราย
- ชั้นปีที่ 3 (รหัส 51) จํานวน 42 ราย
- ชั้นปีที่ 2 (รหัส 52) จํานวน 181 ราย
- ชั้นปีที่ 1 (รหัส 53) จํานวน 892 ราย
รวมทั้งหมด จํานวน 1,118 ราย
ปัญหาและอุปสรรค
- การเชื่อมต่อและภาระงานคงค้างเดิมไม่สามารถทําได้ทันตามเวลาที่กําหนด
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นเกิดความล่าช้าทําให้งานไม่สําเร็จ
- สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารและตรวจสอบเอกสารมีจํากัด
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีน้อยเมื่อเทียบกับภาระงานและจํานวนผู้กู้ทั้งมหาวิทยาลัย
6. การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ลําดับที่

ชื่อทุน

1
2
3

ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า
ทุนพระเมตตาสมเด็จย่า
ทุนเฉลิมราชกุมารี
ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
4
สยามบรมราชกุมารี
5
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึง่
6
มูลนิธิทิสโก้
7
มูลนิธิราชประชาสมาสัย
8
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
9
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลําดับที่
ชื่อทุน
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จํานวน/
ทุน
19
7
19

จํานวนเงิน/
ทุน
12,000
45,400
30,000

รวมเป็นเงิน/
บาท
228,000
317,800
570, 000

18

37,000

666,000

6
23
9
4

20,000
9,000
8,000
14,000

120,000
207,000
72,000
56,000

26

40,000

1,040,000

จํานวน/

จํานวนเงิน/

รวมเป็นเงิน/

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน
มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ทุนคุณปุญญวัฒน์ บุญชุ่ม
มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์
ทุนสภาสังคมสงเคราะห์
มูลนิธิทาคาฮิ
มูลนิธิเมนต์ไทย
ทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทุนโรงพยาบาลสยามราษฎ์
ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคม
เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
ทุนบริษัทผึ้งน้อย
ทุนกรรมการส่งเสริม
ทุนท่านน้อยเปาโรหิตย์
ทุนธนาคารไทยพาณิชย์
ทุนหอการค้าอเมริกัน
ทุนอาหารกลางวัน
รวมทั้งสิ้น

ทุน

ทุน

บาท

5
5
1
1
2
4
1
6
4
3

12,000
10,000
12,000
12,000
14,800
12,000
15,000
13,000
20,000
10,000

60,000
50,000
12,000
12,000
29,600
48,000
15,000
78,000
80,000
30,000

1

10,000

10,000

1
11
1
1
3
20

10,000
10,000
10,000
10,000
25,000

10,000
110,000
10,000
10,000
75,000

201

3,916,400

7. โครงการจ้างงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการจัดจ้างนักศึกษาช่วยงานราชการสําหรับหน่วยงานต่างๆ
ภายในที่มีความจําเป็น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ยอดเงิน
จัดสรร
(บาท)
180,000
150,000
30,000
210,000
180,000
30,000
270,000
90,000

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สํานักงานวิทยาเขตสะลวง–ขี้เหล็ก
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ยอดเงิน
ใช้ไป
(บาท)
165,000
132,700
30,000
114,600
73,375
29,700
226,000
80,000

คงเหลือ
(บาท)
15,000
17,300
95,400
106,625
300
44,000
10,000

จํานวน
นักศึกษา
(คน)
7
5
1
7
5
1
9
3

ที่

หน่วยงาน

9
10
11
12

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
- งานธุรการ
- งานอาคารสถานที่
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลขานุการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานสวัสดิการ
กองคลัง
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ยอดเงิน
จัดสรร
(บาท)
90,000
210,000
30,000

ยอดเงิน
ใช้ไป
(บาท)
88,850
176,150
20,850

คงเหลือ
(บาท)
1,150
33,850
9,150

จํานวน
นักศึกษา
(คน)
4
7
1

30,000
270,000
30,000
30,000
60,000
30,000
60,000

30,000
263,850
28,700
30,000
58,625
23,550
54,775

6,150
1,300
1,375
6,450
5,225

1
9
1
1
2
1
2

90,000
60,000
210,000
60,000
150,000
30,000
30,000
30,000
60,000
30,000

88,025
35,225
193,150
58,725
145,250
30,000
30,000
30,000
44,125
7,125

1,975
24,775
16,850
1,275
4,750
15,875
22,875

3
2
๙
2
5
1
1
1
2
1

30,000 30,000
30,000 20,000
10,000
30,000 22,000
8,000
30,000 24,875
5,152
90,000 59,875
30,125
30,000 26,250
3,750
800,000 405,600 394,400
3,800,000 2,906,950 893,050

1
1
1
1
3
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

22
23
24
25
26
27

- สาธารณสุข
- คหกรรมศาสตร์
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรณีเร่งด่วน
รวมทั้งหมด
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103

ตารางหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ปี 2553
ที่

วันเวลา

หลักสูตร

สถานที่

จํานวน/
ชั่วโมง

7 กรกฎาคม 31 สิงหาคม 2553
(เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)

การเพ้นท์เล็บ

ร้าน Nocky Nails
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2

11 กรกฎาคม 2553

การถ่ายภาพ 1

ห้องประชุมชั้น 2
อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ

6

3

7 สิงหาคม 2553

การห่อของขวัญ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1
แบบญี่ปุ่น

1

4

งานพัฒนากีฬาและสุขภาพ
งานด้านกีฬา เน้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตลอดทั้งปี เพื่อการแข่งขัน
ทั้งภายในภายนอกสถาบัน และเพื่อพลานามัยโดยรวมให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเล่นกีฬา ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง ตลอดจนสร้างความ
สามัคคีให้เกิดในหมู่นักศึกษาและ ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันอีกทางหนึ่ง
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะ ต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาคณะ ต้านยาเสพติด ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจําทุกปี เพื่อคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในรายการต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2553 มีนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมประมาณ 3,000 คน
เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น จํ า นวนทั้ ง หมด 5 คณะ ได้ แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาการจั ด การ และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ําใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ภายใต้ชื่อ “มหกรรมรวมพลคนรักกีฬา ต้านยา
เสพติด”
2. กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ ที่ 22
“เหนือสุดสยามเกมส์”
การจัดการแข่งขันกีฬาของ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้กระทําต่อเนื่องกันมาทุกปี
เพื่อเป็นการส่ งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางกี ฬา และสร้างความสามัค คี
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในกลุ่ ม ภาคเหนื อ ในปี นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยได้กําหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่
20 – 24 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้ชื่อการแข่งขันครั้งนี้ว่า “เหนือสุด
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สยามเกมส์” มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 226 คน ดังนี้
1. หัวหน้านักกีฬา ผู้ประสานงาน
2. ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
3. นักกีฬาภาคปกติและภาคพิเศษ 13 ชนิดกีฬา

จํานวน 5 คน
จํานวน 26 คน
จํานวน 195 คน

3. กิจกรรมการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
“แม่โดมเกมส์”
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 22 –30
มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการแข่งขันกีฬา
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทยถื อ ว่ า เป็ น การแข่ ง ขั น กี ฬ าในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้
แสดงออกถึ ง ความสามารถ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นกี ฬ าและสร้ า งความสามั ค คี อั น ดี ร ะหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคต มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 81 คน ดังนี้
1. ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนนักกีฬา
จํานวน 16 คน
2. นักกีฬาภาคปกติและภาคพิเศษ 9 ชนิดกีฬา
จํานวน 65 คน
4. กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด
อายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 26
ในช่วงฤดูร้อนหรือระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี นักเรียนอยู่ในระหว่างปิด
ภาคเรียน โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงจัดให้มีกิจกรรมบริการและส่งเสริมยุวชนทางด้านกีฬา
เพื่อเป็นทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันยุวชนมิให้ใช้เวลาว่างในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมได้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นยุวชนชาย–หญิง ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จํานวน 1,100 คน
5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับมหาวิทยาลัย ชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงใหม่
ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 “Chiangmai Futsal University LEAGUE 2010”
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติดเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา โดยมีสโมสรและชมรม
กีฬาฟุตซอลของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ซึ่งมีการ
จั ด การแข่ ง ขั น ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ได้ รั บ การยอมรั บ ผู้ บ ริ ห าร และคณาจารย์ อี ก ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ยังร่วมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์อันนําไปสู่เครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านอื่นๆ อีกด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีใจรักกีฬาฟุต
ซอลในจังหวัดเชียงใหม่ และนักกีฬาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล จํานวน 450 คน
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6. โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพหลังเลิกเรียน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจําปี2553 “ 1 บัตร 1 กีฬา”
ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน ปัจจุบันนักศึกษาหรือเยาวชนในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะตัว
เมืองเชียงใหม่ นักศึกษาจํานวนมากถูกชักจูงให้เกิดความสนใจในการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ และการ
เที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาทางด้านสมอง ร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทั้งยังอาจนําไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่สร้างสรรค์ต่อนักศึกษาโดยตรง เช่น การ
ดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การเสพยาเสพติด เป็นต้น
การออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี เมื่อนักศึกษามีเวลาว่างหลัง
เลิกเรียนโดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริม ให้โอกาส และชักชวนนักศึกษาให้เกิดความสนใจการออก
กําลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อเป็นการป้องกันภัยสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาเอง และอาจเกิด
การสูญเสียกําลังอันสําคัญของชาติได้ในอนาคต โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพหลัง
เลิกเรียน เป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างช่วงหลังเลิกเรียนให้เป็น
ประโยชน์ เกิดการสร้างเสริม สุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพั ฒนาทั กษะ
ทางด้านกีฬา ผู้ร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 1,000 คน
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ผลการดําเนินงานกองนโยบายและแผน
งานบริหารงานทั่วไป
1. งานสารบรรณ
1.1 ตรวจรับหนังสือราชการภายในและภายนอก จํานวน 1,508 ฉบับ
1.2 ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก จํานวน 155 ฉบับ
1.3 จัดพิมพ์โต้ตอบ พิสูจน์อักษรหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก จํานวน 155 ฉบับ
1.4 กลั่นกรอง ตรวจสอบ จัดแฟ้มหนังสือราชการนําเสนอผู้อํานวยการ รองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอธิการบดี เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ หรือสั่งการ
ตลอดจนประสานบุคลากร / หน่วยงาน นําไปปฏิบัติงานตามสั่งการ จํานวน 1,663 ครั้ง
1.5 จัดเก็บ รวบรวม และรักษาเอกสารราชการ แยกเป็นหมวดต่างๆ จํานวน 1,508 ครั้ง
1.6 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนหนังสือราชการภายในและภายนอก จํานวน 55 ครั้ง
2. งานการเงิน
2.1 จัดทําหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง 56 ชุด
2.2 ดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง 56 ครั้ง
2.3 จัดทําหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย 56 ชุด
2.4 รวบรวม ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญทางการเงิน ในการรับและเบิกจ่ายเงิน จํานวน 56 ครั้ง
3. งานพัสดุ
3.1 จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ / ครุภัณฑ์ 56 ครั้ง
3.2 ตรวจรับวัสดุ / ครุภัณฑ์ 56 ครั้ง
3.3 ตรวจสอบ และรายงานผลวัสดุ / ครุภัณฑ์ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4. งานสวัสดิการ
4.1 จัดเตรียมสวัสดิการอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ และห้องประชุม 25 ครั้ง
5. งานบุคลากร
5.1 จัดทําเอกสารสําหรับลงชื่อการมาทํางานของบุคลากร 12 ครั้ง
5.2 รับแบบคําร้องขออนุญาตลา เสนอผู้อํานวยการ และผู้ช่วยอธิการบดี / รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา พิจารณาอนุมัติ 67 ฉบับ
5.3 ตรวจสอบการลา และบันทึกประวัติการลาของบุคลากร 67 ครั้ง
5.4 จัดทําสําเนาแบบคําร้องขออนุญาตลาเก็บเข้าแฟ้มประวัติการลา และนําต้นฉบับส่งงาน
บริหารงานบุคคล 67 ครั้ง
6. งานประชาสัมพันธ์
6.1 แจ้งเวียนข้อมูล ข่าวสาร จากหน่วยงานอื่นให้แก่บุคลากรกองนโยบายและแผนทราบ 30 ครั้ง
6.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สําหรับการจัดประชุมของ
กองนโยบายและแผน 30 ครั้ง
6.3 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 12 ครั้ง
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7. งานการประชุม
7.1 จัดประชุมกองนโยบายและแผน 5 ครั้ง
7.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเข้าติดตามผลการดําเนินงานกองนโยบายและแผน 1 ครั้ง
7.3 จัดประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกองนโยบายและแผน 1 ครั้ง
7.4 จัดประชุมหน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบกองนโยบายและแผน 1 ครั้ง
8. งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบ 12 เดือน 1 ครั้ง
9. งานประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9.1 จัดประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 1 ครั้ง
งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
1. งานแผนและงบประมาณของกองนโยบายและแผน
1.1 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกองนโยบายและแผน
1.2 งานตัดยอดงบประมาณตามที่กองนโยบายและแผนขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และขออนุมัติ
เบิกจ่าย 56 ครั้ง
1.3 จัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน
1.4 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน
1.5 จัดทําเล่มรายงานประจําปีกองนโยบายและแผน
2. งานนโยบายและแผน
1.1 จัดประชุมจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2 ครั้ง
3. งานงบประมาณ
3.1 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี (งบประมาณแผ่นดิน)
3.2 จัดทํางบประมาณรายจ่ายขั้นต่ําประจําปีงบประมาณ
3.3 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล คํ า ของบประมาณลงในระบบการจั ด ทํ า คํ า ขอตั้ ง งบประมาณของสํ า นั ก
งบประมาณ e – Budgeting
3.4 จัดทําข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
3.5 จัดทําข้อมูลเพื่อขอเสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
3.6 บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบ BIS/Ev Mis เพื่อให้
สํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และถ่ายโอนข้อมูลสู่ระบบ การบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3.7 จัดทําข้อมูลคําของบประมาณ ตามแบบ ม - ส.1 ถึง
ม - ส.6 เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.8 จัดทําข้อมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ทม.01-ทม.05 เสนอ
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.9 จัดทําประมาณการรายได้ ประจําปีงบประมาณ ตามแบบประมาณการรายได้ ง.400 –
403 ส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.10 จัดทํารายละเอียดเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจําปี
3.11 วิเคราะห์ความเสียงตามหลักธรรมาภิบาลของผลผลิต/โครงการที่จะดําเนินการ ตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
3.12 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี (เงินรายได้)
3.13 จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
3.14 ประมาณการรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3.15 ทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ
3.16 จัดทํ า (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการเงินรายได้ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย
3.17 จัดทําเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย
3.18 บันทึกงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ในระบบบริหารงบประมาณโปรแกรม
“ช้างเผือก” จําแนกตามหน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมและ
หมวดเงิน
3.19 บันทึกงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันเหลื่อมปี ประจําปี งบประมาณ ในระบบบริหาร
งบประมาณโปรแกรม “ช้างเผือก” จําแนกตามหน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ/แผนงาน/
ผลผลิต/กิจกรรมและหมวดเงิน
3.20 บั น ทึ ก งบประมาณผ่ า นระบบการบริ ห ารงบประมาณการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ สู่ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3.21 คํานวณค่าใช้จ่ายผลผลิตประจําปีงบประมาณ ตามแนวทางของสํานักงบประมาณ
3.22 จัดประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 6 ครั้ง
4. งานติดตามประเมินผล
4.1 ติดตาม และจัดทํารายงานการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของแต่ละ
หน่วยงาน
4.2 สรุปรายรับจริงเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
4.3 รายงานผลการบริหารงบประมาณเงินคงคลัง
4.4 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี ง บประมาณ
ณ สิ้นไตรมาส
4.5 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี สิ้นสุดปีงบประมาณ
4.6 สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงคลัง
4.7 รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสํานักงาน จังหวัด
เชียงใหม่
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4.8 รายงานผลการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
4.9 จัดทํารายงานประจําปี กองนโยบายและแผน
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
1. งานจัดทําข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และประมวลผลเบื้องต้น สําหรับการบริหาร
จัดการ
1.1 จัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา (นักศึกษาใหม่ นักศึกษาคงอยู่ และผู้สําเร็จการศึกษา)
1.2 จัดทําฐานข้อมูลหลักสูตร (จํานวนหลักสูตร และรายวิชาที่เปิดสอน)
1.3 จัดทําฐานข้อมูลบุคลากร
2. งานจัดทําเอกสารข้อมูลพื้นฐาน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
2.1 รายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย
2.2 สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2.3 ปฏิทินกิจกรรม/ปฏิทินวิชาการ ของมหาวิทยา
3. งานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.)
3.1 งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้าน นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา
และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ตัวชี้วัดที่ 14)
3.1.1 ฐานข้อมูลนักศึกษา
3.1.2 ฐานข้อมูลหลักสูตร
3.1.3 ฐานข้อมูลบุคลากร
3.1.4 ฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา
3.1.5 ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
3.2 งานพัฒนาระดับคุณภาพของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ตัวชี้วัดที่ 11)
3.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา
1 ปี และร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (ตัวชี้วัด
ที่ 4.1.1 และ 4.1.2)
3.4 งานอํานวยความสะดวกการประเมิน และจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ในการสํารวจข้อมูล ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 6)
4. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent : FTES) (สําหรับงานประกันคุณภาพ,
สมศ)
4.1 คํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent : FTES) (สําหรับงานประกัน
คุณภาพ, สมศ)
5. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
6. งานวิจัยสถาบัน
6.1 งานบริหารจัดการโครงการวิจัยสถาบัน 3 โครงการ
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6.2 งานวิเคราะห์ผล และจัดทํารายงานการวิจัยสถาบัน 4 เรื่อง
6.2.1 การติดตามสภาพการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.2.2 งานวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการของ
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.2.4 รายงานการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ กองนโยบายและแผน
7. งานจั ด ทํ า ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ตามความต้ อ งการของส่ ว นราชการทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ เช่น สํานักงานสถิติจังหวัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกอ. รายงานจํานวนนักศึกษาประจําปี
7.1 รายงานการคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (Unit Cost)
7.2 รายงานจํานวนนักศึกษาประจําปี
8. งานพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข่าวสาร
8.1 งานพัฒนาเว็บไซต์ของงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
8.2 งานจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ในการติดตาม
บัณฑิต และในงานปัจฉิมนิเทศของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย)
8.3 งานปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผน

เอกสารเผยแพร่
รายการเอกสารเผยแพร่ของกองนโยบายและแผน ประจําปีงบประมาณ 2553
รายการ
จํานวน (เล่ม)
เอกสารงบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น คงคลั ง ประจํ า ปี
20
งบประมาณ พ.ศ.2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียม
35
การศึ ก ษา ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2553 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โครงการที่มีระบบ
30
การบริหารจัดการเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานประจําปี 2552 กองนโยบายและแผน
10
รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อการ
50
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2552
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งาน
งานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ
งานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ
งานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ
งานบริหารงานทัว่ ไป
งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ

รายการ
จํานวน (เล่ม)
รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
50
การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการของหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2552
รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง สภาพการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ที่
100
สําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการ
จัดการศึกษา ปี 2552
เอกสารงบประมาณรายจ่าย โครงการความร่วมมือการจัด
25
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สารสนเทศ 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
700

งาน
งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ
งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ

รายงานประจําปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

400

คําอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2553

30

งานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ
งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ
งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ
งานบริหารงานทัว่ ไป

รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2553 (รอบ 12 เดือน)
คํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2553
แผ่ น พั บ คู่ มือ การกรอกแบบสอบถามภาวะการมีง านทํ า
ของบั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ตที่ มี ต่ อการจั ด
การศึกษา

30

งานบริหารงานทัว่ ไป

30

งานบริหารงานทัว่ ไป

1,000

งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ
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ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร และบุคลากร
ร่วมงานวันราชภัฏ
วันแห่งเกียรติยศ

สัมมนาพัฒนาบุคลากร
“บริการด้วยจิต พิชิตใจคน”

78

สัมมนาการทบทวนแผน
กลยุทธ์และการแปลง
แผนสู่การปฏิบัติงาน
สํานักงานอธิการบดี

สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงานอธิการบดี

79

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิทยาเขตสิงห์บุรี ศึกษาดูงาน
สํานักงานอธิการบดี

การจัดการประชุม
ควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสีย่ ง

80

ประชุมการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
โดยกองนโยบายและแผน

ร่วมพิธีรดน้ําดําหัวอธิการบดี ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
ในประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง

81

ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจช่วยภัยแผ่นดินไหวประเทศเฮติ

82

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมประกวดดาวเดือน
โดยกองพัฒนานักศึกษา

การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน
โดยกองพัฒนานักศึกษา
83

งานบริการกองทุนกองเงินเพื่อการศึกษา
โดยกองพัฒนานักศึกษา

เปิดโลกกิจกรรม แนะนําชมรม
กองพัฒนานักศึกษา

84

ค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม-เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านแม่อ้อใน โดยกองพัฒนานักศึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กองนโยบายและแผน
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การพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักงานอธิการบดี ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของสํานักงานอธิการบดีในหน้าที่ของ
แต่ละบุคคล รายละเอียดดังนี้

กองกลาง
ที่
1
2

3

4
5

กิจกรรม
การอบรมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงานโครงการ 20 กระทรวง
รวมใจลดใช้พลังงาน วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
การอบรมโครงการไฟฟ้า การเลือกใช้ตู้ Switchboard การบํารุงรักษาและ
การอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 29-30 มกราคม 2553 ณ โรงแรมริมกก เชียงราย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์
นายวิฑูรย์ หล้าเมละ
นายชายญาพร ยั่งยืน
นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์
นายวิฑูรย์ หล้าเมละ

การประชุมเรื่อง การปฏิบัติงานพัสดุ ยุค 2010 โอกาสและความท้าทายสู่ นางเบญจวรรณ ฉิมบุญมา
ความเป็ น มื อ อาชี พ ระหว่ า งวั น ที่ 4-5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2553 ณ ห้ อ งประชุ ม
แพทย์โดม 3 อาคารคุณากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โครงการการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ น.ส.สุกัญญา แก้ววรรณ
2553 ณ โรงแรมกัสซัน จ.ลําพูน
การอบรมหลัก สู ตร “ศิล ปะการวางตนของคนทํา งานเพื่ อ การบริ ก ารที่ มี นางสุภัทรา จันทร์บาล
น.ส.ชุติกาญจน์ หาญมโน
คุณภาพ” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว
0

วิริยะ

6
7

8

การอบรมเรื่อง การใช้งานระบบประวัติข้อมูลบุคลากร วันที่ 16 มีนาคม น.ส.เกศริน จันทร์อ้าย
2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการจั ด ทํ า ทํ า เนี ย บผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการแห่ ง ชาติ วั น ที่ 29 น.ส.วันวิสาข์ สมควร
มีนาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสํานักบริการคอมฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ วันที่ 31 น.ส.เกศริน จันทร์อ้าย
มีนาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ที่
9

กิจกรรม
การประชุมเรื่อง ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ลําปาง อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การใช้ระบบงานสารบรรณ e-document” วันที่ 2
เมษายน 2553 ณ ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 โครงการศึกษาดูงานสํานักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2553
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
12 อบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในรูปแบบที่เป็นมิตรสําหรับ
เยาวชน” วันที่ 27-29 เมษายน 2553 ณ แซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
13 ร่วมประชุมจัดทําหลักสูตรการอบรมเรื่อง “อนามัยเจริญพันธุ์ เพศศึกษา
ทักษะชีวิต และความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
เยาวชน” วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 4 สํานักงานสาธารณสุข
เชียงใหม่
14 การประชุมคณะคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และคณะทํางาน
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเอดส์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ วั น ที่ 24
มิถุนายน 2553 ณ ห้องอิมพีเรียล 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น.ส.กัญญารัตน์ จํานงค์วงษ์

น.ส.เกศริน จันทร์อ้าย
บุคลากรกองกลาง
จํานวน 13 คน
บุคลากรกองกลาง
จํานวน 77 คน
นายธันย์ชนิตว์ ศิรธารานนท์

นายธันย์ชนิตว์ ศิรธารานนท์

นายธันย์ชนิตว์ ศิรธารานนท์

15 การอบรมสัมมนา เรื่องบริการด้วยจิต พิชิตใจคน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ บุคลากรกองกลาง
5-8 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
จํานวน 80 คน
16 การศึ ก ษาดู ง านโครงการ “PR@CMRU เปิ ด โลกทั ศ น์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ” น.ส.สุกัญญา แก้ววรรณ
ระหว่ า งวั น ที่ 1-4 สิ ง หาคม 2553ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต นายวรนัย ไชยวงค์ญาติ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน
นายสยมภู อะโน
17 การประชุมประกันคุณภาพ เพื่อจัดเอกสารประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์

น.ส.กัญญารัตน์ จํานงค์วงษ์
นายธันย์ชนิตว์ ศิรธารานนท์
น.ส.กัญญารัตน์ จํานงค์วงษ์

18 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และการแปลงแผน บุคลากรสํานักงาน
สู่การปฏิบัต”ิ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อธิการบดี
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
จํานวน 19 คน
19 โครงการพัฒนาบุคลากร หลัก สูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม บุคลากรกองกลาง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2553 ณ ริม จํานวน 80 คน
ดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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กองคลัง
ที่
1
2

3

4

5

กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมเรื่อง การจัดทําบัญชีของมหาวิทยาลัยในระบบ GFMIF ในวันที่ 27 นายอนุพงษ์ วรรณะ
พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง น.ส.จรรยา ทองอาญา
กรุงเทพมหานคร
การอบรมเรื่อง Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นางมณีดา วงศ์วัฒนาไพบูลย์
2553 ณ ห้อง D ชลธารปาย ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเรียน น.ส.วาธิณี ไชยกัณทา
รวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
การสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการเรื่ อ ง การบริ ห ารงานพั ส ดุ ( งานก่ อ สร้ า ง) ปั ญ หา
กรณีศึกษาและแนวทางการแก้ไข ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2553 ณ
ห้องสุพรรณณิการ์ โรงแรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
การอบรม Web Online หลักสูตรระบบรับและนําส่งสําหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานรับและส่งในระบบ GFMIF วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องโชค
อนันต์ โรงแรม ศิรินาถ การ์เด้นท์ เชียงใหม่

นางบุษบา สุนพิ ัฒน์
น.ส.กัญญ์ชลา แสงด้วง
นายอนุพงษ์ วรรณะ
น.ส.จรรยา ทองอาญา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน นายอนุพงษ์ วรรณะ
ราชการ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน น.ส.จรรยา ทองอาญา
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 วันที่ 8 กันยายน 2553 ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานคลัง เชียงใหม่
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กองนโยบายและแผน
ที่
1

กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรร นางพรศรี ขันไชย
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 นางประไพ ปรีชา
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

2

การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษา ใน นางพรศรี ขันไชย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร นางประไพ ปรีชา

3

การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา นางพรศรี ขันไชย
ระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 ณ ห้องเชียงรุ้ง 1 นางประไพ ปรีชา
ชั้น 1 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
น.ส.ศุกร์พิรา ทรวงคํา

4

โครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ นางพรศรี ขันไชย
เชียงใหม่ ลําปาง อุตรดิตถ์ ครั้ง ที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้อง น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคําศักดิ์
น.ส.ชลธิชา วีคาํ
ประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
การอบรมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (E-Document) ในวันที่ นางผ่องใส สุริวงค์
1-2 เมษายน 2553 ณ ห้อง INC31 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก น.ส.ชลธิชา วีคาํ
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ GFMIS เพื่อการบริหารงบประมาณ นางประไพ ปรีชา
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 7 สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

7

การฝึ ก อบรม เรื่ อ ง การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ระหว่ า งวั น ที่ 9-11 มิ ถุ น ายน 2553 ณ
กรุงเทพมหานคร
การอบรมการใช้ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

8

9

นางประไพ ปรีชา
น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคําศักดิ์

นางพรศรี ขันไชย
นางประไพ ปรีชา
น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคําศักดิ์

น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์
น.ส.ชลธิชา วีคาํ
การประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพ นางพรศรี ขันไชย
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
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ที่
กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของ นางพรศรี ขันไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ สมศ. นางประไพ ปรีชา
น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคําศักดิ์
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่
น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์
น.ส.ชลธิชา วีคาํ
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
น.ส.ศุกร์พิรา ทรวงคํา
11 การประชุมจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ประจํา ปี นางพรศรี ขันไชย
การศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคาร น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคําศักดิ์
น.ส.ชลธิชา วีคาํ
ไทยพาณิชย์ จํากัด อ.หางดง จ.เชียงใหม่
น.ส.ศุกร์พิรา ทรวงคํา
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
12 โครงการพัฒนาบุคลากร หลัก สูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม นางพรศรี ขันไชย
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2553 ณ ริม นางประไพ ปรีชา
น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคําศักดิ์
ดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์
น.ส.ชลธิชา วีคาํ
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
น.ส.ศุกร์พิรา ทรวงคํา
น.ส.วิยนุช วัฒนะ
13 การประชุ ม สั ม มนาการจั ด ทํ า ค่ า ใช้ จ่ า ยผลผลิ ต ตามแนวทางของสํ า นั ก นางประไพ ปรีชา
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ
หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
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คํานํา
สํานักงานอธิการบดี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดการศึกษาและมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการศึกษา ที่จะทําหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนให้ภารกิจชองหน่วยงานต่างๆ ได้จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสํานักงานอธิการบดีเป็นรูปแบบ
ใหม่ ในวั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2549 เรื่ อ งการแบ่ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
พ.ศ.2549 โดยได้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง ได้แก่ กองกลาง กองคลัง
กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา
รายงานประจําปี 2553 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดําเนินงานด้านต่างๆ
ของ 4 กองในสังกัด มีการนําเสนอข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีตามแผนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
สํานักงานอธิการบดี ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วม
ให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ พร้อมให้คําแนะนํา ข้อคิด เพื่อนําไปสู่การดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สํานักงานอธิการบดี
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สารบัญ
หน้า
1
4
7
8
39
53
71
77

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
ทรัพยากรด้านบุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ผลการดําเนินงาน : กองกลาง
: กองคลัง
: กองพัฒนานักศึกษา
: กองนโยบายและแผน
ประมวลภาพกิจกรรม
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา

ผู้ให้ข้อมูล
รวบรวม/รูปเล่ม
ภาพประกอบ

:
:
:
:
:
:
:

นางสุนี
พนันตา
ผู้อํานวยการกองกลาง
นางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง
นางพรศรี
ขันไชย
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
นายสยาม
กันหาลิลา
รักษาการผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กองกลาง / กองคลัง / กองนโยบายและแผน / กองพัฒนานักศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ จํานงค์วงษ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
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