คำนำ
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ในกำรสนับสนุน ส่งเสริมและประสำนงำนบริก ำรวิชำกำรระหว่ำงนักวิชำกำรและหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ทรัพยำกรต่ำง
ๆ ที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติภำรกิจบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรดำเนินงำนของ
สำนักบริกำรวิชำกำร มุ่งเน้นกำรบริกำรแก่ชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรม ห้องพัก ห้องประชุม กำรจัด
ประชุมสัมมนำ กำรให้คำปรึกษำ กำรวิจัยและประเมินผล ตลอดจนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุม ชนใน
รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเป็นที่พึ่งทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยเฉพำะชุมชนในเขตภำคเหนือ และในประเทศ
และสนองพระรำชดำริเพื่อกำรพัฒนำชุมชนสำนักบริกำรวิชำกำรได้บริหำรงำนทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ
ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรกับองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศอำศัยองค์กรเครือข่ำยต่ำงๆ และไม่เน้นกำรสร้ำงกำไรเป็นหลัก แต่เน้น
กำรพึ่งพำตนเองและประโยชน์แก่ผรู้ บั บริกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นสำคัญ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2556 ฉบับ นี้ เป็นผลงำนที่เ กิดจำกควำม
ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักบริกำรวิชำกำรและได้รับ
กำรสนับสนุนส่งเสริมจำกคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่ คณะกรรมกำรอำนวยประจำสำนัก
คณะกรรมกำรบริหำรประจำสำนัก คณะหน่วยงำนเครือข่ำยต่ำง ๆ และผู้มีอุปกำรคุ ณที่มำใช้บริกำร
ของสำนักบริกำรวิชำกำร

(ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

สำรบัญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนสำนักบริกำรวิชำกำร
ประวัติควำมเป็นมำของสำนักบริกำรวิชำกำร
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์
คณะกรรมกำรอำนวยกำรประจำสำนักบริกำรวิชำกำร
ผูบ้ ริหำรสำนักบริกำรวิชำกำร
โครงสร้ำงองค์กร
โครงสร้ำงกำรบริหำร
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
อำคำรสถำนที่
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร

ตอนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรวิจัยและที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรให้บริกำรห้องพัก ห้องประชุม และห้องออกกำลังกำย
ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม

หน้ำ
1
2
3
4
5
5
6
7
7

9
15
17
18
20
21

************************************************************************

1
ข้อมูลพืน้ ฐานสานักบริการวิชาการ
ประวัติความเป็นมา

กำรบริ ห ำรงำนของส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร มี ค ณะ

สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
จัดตัง้ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มี
กำรน ำเอำทรั พ ยำกรด้ ำ นก ำลั ง คน คื อ อำจำรย์
นักวิชำกำร และผูเ้ ชี่ยวชำญในทุกสำขำของแต่ละคณะ
สถำบัน รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่มีอยู่
มำใช้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเป็ น ประโยชน์ สมตำม
ควำมมุ่งหมำยดั งกล่ำวดั งนั้น สำนัก บริก ำรวิชำกำร
จึ ง ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงำนกลำงของมหำวิ ท ยำลั ย
เชียงใหม่ ในกำรสนับสนุน ส่งเสริมและประสำนงำน
บริ ก ำรวิ ช ำกำรระหว่ ำ งนั ก วิ ช ำกำรและหน่ ว ยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐ
และเอกชน เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ทรัพยำกร
ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติภำรกิจบริก ำรวิชำกำรแก่
ชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ
ผลั ก ดั นและส่งเสริมให้เ กิด ควำมร่ว มมือในกิจกรรม
บริก ำรวิช ำกำรกั บ องค์ ก รทั้ง ภำครัฐ และเอกชน ทั้ ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2549 สำนักบริกำร
วิชำกำรได้หลอมรวมองค์กรกับสถำนบริกำรวิ ชำกำร
นำนำชำติ (IC-International Center) ตำมมติสภำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 23 กันยำยน พ.ศ.
2549 ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำในทุกด้ำนและ

กรรมกำรอำนวยกำรประจำสำนักบริกำรวิชำกำรเป็นผู้
ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริ ห ำรงำนตำม
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ให้
สอดคล้องกั บ นโยบำย เป้ำหมำยและยุ ท ธศำสตร์ของ
มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ มี ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก บริ ก ำร
วิชำกำร เป็นผู้นำองค์กรบริหำรจัดกำรให้สำนักบริกำร
วิชำกำร ดำเนินกิจกำรให้สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย
สำนักบริกำรวิชำกำรกำลังก่อสร้ำงอำคำรใหม่
5 ชั้นและที่จอดรถใต้ดินอีก 1 ชั้น ในรำคำ 88 ล้ำนบำท
โดยมีแหล่งทุนจำก สำนัก บริก ำรวิชำกำร และยืมจำก
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และเงินร่วมทุนเพิ่มเติมจำกคณะ
สำนัก สถำบัน สังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อีกจำนวน
หนึ่ง โดยมีหอ้ งพัก Standard 20 ห้อง ห้องประชุมขนำด
600 ที่นั่ง 300 ที่นั่ง 200 และ 100 ที่นั่งตำมลำดับ และ
ได้เริ่มลงมือสร้ำง เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2555 โดยบริษัท
ม่ำนฟ้ำหลวง จำกั ด ควบคุมกำรก่ อสร้ำง โดยบริษั ท
สปำยส์ จำกัด ตำมสัญญำก่อสร้ำง เลขที่ 06/2555 ลง
วันที่ 29 มีนำคม 2555 จะแล้วเสร็จตำมสัญญำใน 450
วัน
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สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมอย่ำงมี

ปรัชญา
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร มหำวิ ท ยำลั ย

คุณภำพ

เชี ย งใหม่ เ ปรี ย บเสมื อ นประตู ม หำวิ ท ยำลั ย

3.

ให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ น ำสู่ ก ำรพั ฒ นำ

เชียงใหม่ ที่จะให้บริกำรวิชำกำรและนำวิชำกำร

เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นและประเทศชำติ

ออกสู่ ชุ ม ชน ด้ ว ยคุ ณ ภำพและบริ ก ำรที่ เ ป็ น

อย่ ำ งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง กำรสนองตอบ ตำม

มำตรฐำน

พระรำชดำริ

ปณิธาน

4.

ท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น กำร

ส่งเสริมคุณ ธรรม
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร มหำวิ ท ยำลั ย

จริย ธรรม และอนุรัก ษ์

ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

เชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ให้มี

5.

มำตรฐำนบริ ก ำรด้ ว ยไมตรี จิ ต สร้ ำ งควำม

บริกำรห้องพักและห้องประชุมอย่ำงมีคุณภำพ

ประทั บ ใจ และควำมพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ แ ก่

พึ่งตนเองได้ และนำสู่มำตรฐำนสำกล

ผูร้ ับบริกำร

5.1 บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

วิสัยทัศน์
สำนักบริกำรวิชำกำร

5.2 บริกำรห้องพักและห้องประชุมอย่ำง
มหำวิทยำลัย

เชี ย งใหม่ เป็ น องค์ ก รชั้ น น ำในกำรให้ บ ริ ก ำร
วิชำกำรแก่สังคม มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
คุณภำพ ยึดหลักธรรมำภิบำล และพึ่งตนเอง
ได้

พันธกิจ
1.

จัดกำรศึกษำแบบไม่ประสำทปริญญำ

โดยจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.

บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบบริกำรวิจัย ที่

ปรึกษำแก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชำติที่

มีคุณภำพ นำสู่กำรพึ่งตนเองได้

ค่ า นิ ย ม :
ส่วนร่วม

กำรท ำงำนเป็ น ที ม อย่ ำ งมี
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คณะกรรมการอานวยการประจาสานักบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ นพ.อานาจ อยู่สุข
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำร พัฒนำสังคม
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร

นายองอาจ กิตติคณ
ุ ชัย
ประธำนสภำอุตสำหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
กรรมกำร

นายณรงค์ คองประเสริฐ รศ.ทพ.ทองนารถ คาใจ ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิ์รักษ์พงศ์
ประธำนหอกำรค้ำ
จังหวัดเชียงใหม่
กรรมกำร

คณบดี
คณะทันตแพทยศำสตร์
กรรมกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ

คณบดี
คณะมนุษยศำสตร์
กรรมกำร
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ผู้บริหารสานักบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลีมาส สิทธิสมบัติ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
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5

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
สานักบริการวิชาการ

สานักงานสานัก

ฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงสร้างการบริหาร (Administrative Chart)
คณะกรรมการอานวยการประจาสานักบริการวิชาการ

ผูอ้ านวยการสานักบริการวิชาการ

คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร
ประจาสานักบริการวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

เลขานุการสานักงานสานัก

หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
- คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
- คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยใน
- คณะกรรมกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
-คณะกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
-คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
-คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 สานักบริการวิชาการ

6

อัตรากาลัง
สำนักบริกำรวิชำกำรมีบุคลำกรในสังกัดรวมทั้งสิ้นจำนวน 58 คน โดยจำแนกตำมตำรำง
ดังนี้
จานวนบุคลากรสานักบริการวิชาการ จาแนกตามประเภท
เพศชาย

ประเภท

เพศหญิง

รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ผู้บริหำร

1

3.71

2

6.90

3

5.36

ข้ำรำชกำร

1

3.71

5

17.25

6

10.72

ลูกจ้ำงประจำ

2

7.41

1

3.45

3

5.36

พนักงำนมหำวิทยำลัย
(เปลี่ยนสภำพ)

0

0.00

1

3.45

1

1.79

พนักงำนมหำวิทยำลัย
(เงินแผ่นดิน)

1

3.71

1

3.45

2

3.58

พนักงำนส่วนงำน ประเภท
ก

9

33.34

14

48.28

23

41.08

พนักงำนส่วนงำน ประเภท
ข

13

48.15

5

17.25

18

32.15

รวม

27

100.00

29

100

56

100

จานวนบุคลากรสานักบริการวิชาการ จาแนกตามระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ำกว่ำปริญญำตรี

14

25.00

ปริญญำตรี

31

55.36

ปริญญำโท

11

19.65

ปริญญำเอก

0

0

56

100

รวม
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อาคารสถานที่
อำคำรส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ตั้ ง อยู่ 239 ถนนนิ ม ำนเหมิ น ท์ ต ำบลสุ เ ทพ อ ำเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ ซอยข้ำงสวนสุขภำพ เป็นอำคำร 5 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอย 6,381 ตำรำงเมตร ห้องพัก
เตียงคู่และเตียงเดี่ยว จำนวน 88 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวก เครื่องปรับอำกำศ ทีวี ตู้เย็น และ
เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องประชุมปรับอำกำศ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย จำนวน 7 ห้อง ประกอบด้วย
ห้องเชียงใหม่ -เชียงรำย ส ำหรับ 150 ท่ำน, ห้องภูเก็ ต สำหรับ 80 ท่ำน, ห้องสุโขทัย / ลีลำวดี /
มัณฑเลย์ สำหรับ 40 ท่ำน, ห้องฮำนอย / บำหลี / วรุณวดี สำหรับ 20 ท่ำน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปี 2556
งบแผ่นดิน
งบบุคลำกร
งบดำเนินกำร
งบลงทุน
งบอุดหนุน
รำยจ่ำยอื่นๆ
รวม

4,193,300
1,279,300
1,126,400
6,599,000

งบเงินรายได้
6,583,200
6,720,710
500,190
2,180,180
1,238,200
17,222,480

รวม
10,776,500
8,000,010
500,190
3,306,580
1,238,200
23,821,480
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ผลการดาเนินงาน
ในรอบ ปีงบประมำณ 2556 สำนักบริกำรวิชำกำรได้ดำเนินงำนตำมพันธกิจหลักที่สำคัญ และ
งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนในแต่ละด้ำน สรุปได้ดังนี้
1. ด้ำนบริกำรวิชำกำร
2. ด้ำนกำรวิจัยและที่ปรึกษำ
3. ด้ำนกำรให้บริกำรห้องพักห้องประชุม และห้องออกกำลังกำย
4. ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม

9
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ด้านบริการวิชาการ
สรุปงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556
(1 ต.ค. 2555 – 30 กันยายน 2556)
1. หลักสูตร public
ลาดับ
1

วัน เดือน ปี

ชื่อหลักสูตร

29-31 กรกฎำคม
โครงกำรอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
2556

กลุ่มเป้าหมาย
มูลนิธิพัฒนำข้ำรำชกำร

จานวน/คน
129

2. หลักสูตร In house
ลาดับ

วัน เดือน ปี

1

18 - 20 ตุลำคม
55

2

10 - 11
พฤศจิกำยน 55

3

16 พฤศจิกำยน
2555

4

2-4 ธันวำคม
2555

5

21 ธันวำคม
2555 และ 2-10
มกรำคม 2556

ชื่อหลักสูตร
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร
เทคนิคกำรเป็น หัวหน้ำงำนที่มีประสิทธิภำพ
รุ่นที่ 4
งำนตำมรอยจอบแรกครูบำเจ้ำศรีวชิ ยั ครั้ง
ที่ 5 ร่วมกับโครงกำรอนุรักษ์และเผยแพร่
พุทธศิลป์ล้ำนนำ
โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรแปรรูปยำ
หม่องสมุนไพร โรงเรียนบ้ำนยำงเปียง
ตำบลยำงเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน/คน

บุคลำกรหน่วยงำนระดับ
หัวหน้ำงำน

26

ผู้สนใจทั่วไป

1,500

นักเรียน กลุ่มแม่บ้ำน และ
ผู้สูงอำยุ ในตำบลยำงเปียง
อำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่
นักเรียน กลุ่มแม่บ้ำน และ
โครงกำรพึ่งพำตนเองด้วยกำรพึ่งพำตนเอง
ผู้สูงอำยุ ในหมู่บ้ำนอมแรด
ด้วยผ้ำห่มมัดย้อม จำกสีธรรมชำติ บ้ำนอม
ตำบลบ้ำนทับ อำเภอแม่แจ่ม
แรด ตำบลบ้ำนทับ อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดู
ผู้บริหำร ประธำนสภำ
งำนต่ำงประเทศ หลักสูตร กลยุทธ์กำร
สมำชิกสภำ และบุคลำกร
บริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วน
แนวใหม่
ท้องถิ่น

95

103

54

10

ลาดับ

6

7

8

9

10

11

12

13

วัน เดือน ปี

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 สานักบริการวิชาการ
ชื่อหลักสูตร

โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
9-14 มกรำคม พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
2556
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี พ.ศ.
2556 รุ่นที่3/2556 (รุ่นที่ 1 มช.)
18 มกรำคม
โครงกำรฝึกอบรมสัมนำและศึกษำดูงำน
2556และ 24-31 หลักสูตร กลยุทธ์กำรบริหำรงำน
มกรำคม 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สำกล
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
30 มกรำคม - 4
พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
กุมภำพันธ์
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี พ.ศ.
2556
2556 รุ่นที่7/2556 (รุ่นที่ 2 มช.)
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
6-11 กุมภำพันธ์ พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
2556
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี พ.ศ.
2556 รุ่นที่9/2556 (รุ่นที่ 3 มช.)
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
13-18
พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
กุมภำพันธ์ 2556 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี พ.ศ.
2556 รุ่นที่12/2556 (รุ่นที่ 4 มช.)
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
20-25
พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
กุมภำพันธ์ 2556 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี พ.ศ.
2556 รุ่นที่14/2556 (รุ่นที่ 5 มช.)
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
27 กุมภำพันธ์ พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
4 มีนำคม
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี พ.ศ.
2556
2556 รุ่นที่16/2556 (รุ่นที่ 6 มช.)
โครงกำรเสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ NEC
4-13 มีนำคม ปีงบประมำณ 2556 สำขำอุตสำหกรรม
2556
เกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดพะเยำ

14

6-11 มีนำคม
2556

15

13-18 มีนำคม
2556

โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี พ.ศ.
2556 รุ่นที่3/2556 (รุ่นที่ 7 มช.)
โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี พ.ศ.
2556 รุ่นที่3/2556 (รุ่นที่ 8 มช.)

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน/คน

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ ที่ 5
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

98

ผู้บริหำร และบุคลำกร ของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ ที่ 5
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

103

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ ที่ 5
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

101

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ ที่ 5
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

103

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ ที่ 5
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

96

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ ที่ 5
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

104

ผู้วำ่ งงำน นักศึกษำจบใหม่
ผู้ประกอบกำร
ทำยำทเจ้ำของกิจกำร และผู้
ประกอบอำชีพอื่นๆ

37

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ ที่ 5
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

98

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ ที่ 5
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

102

11

ลาดับ

16

17

วัน เดือน ปี

14-23
พฤษภำคม 2556

20-21
พฤษภำคม 2556

18

27-28
พฤษภำคม 2556

19

29 พฤษภำคม
2556

20

21

22

23

6-8 มิถุนำยน
2556

13-14 มิถุนำยน
2556

1 กรกฎำคม
2556

20-21
กรกฎำคม 2556

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 สานักบริการวิชาการ
ชื่อหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

โครงกำรเสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ NEC
ปีงบประมำณ 2556 สำขำอุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วำ่ งงำน นักศึกษำจบใหม่
ผู้ประกอบกำร
ทำยำทเจ้ำของกิจกำร และผู้
ประกอบอำชีพอื่นๆ

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เตรียมตัวสู่
อำเซียน (กลุ่มประเทศกัมพูชำ)

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชัน้ ปี
ที่ 1และ2
จำกสโมสรนักศึกษำทุกคณะ

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เตรียมตัวสู่
อำเซียน (กลุ่มประเทศลำว)

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง
"หลักกำรและเทคนิคกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำร "
โครงกำรอบรม หลักสูตร เทคนิคกำรเป็น
หัวหน้ำงำนที่มปี ระสิทธิภำพ

โครงกำรประเมินควำมรู้และทักษะ
ข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมำณ
2556
โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
เครือข่ำยคลัสเตอร์เซรำมิกเป็นศูนย์กลำง
เซรำมิกแห่งอำเซียนในปี 2558 ครั้งที่
1/2556

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เตรียมตัวสู่
อำเซียน (กลุ่มประเทศเวียดนำม)

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชัน้ ปี
ที่ 1 และ 2
จำกสโมสรนักศึกษำทุกคณะ
บุคลำกรสำนักบริกำร
วิชำกำร
บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำน
ของธนำคำร
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ระดับ2-3
ผู้ประกอบกำรเซรำมิก
ผู้แทนสำนักงำนจังหวัด
ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัด
ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม
พัฒนำกำรจังหวัด
อุตสำหกรรมจังหวัด ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน
นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชัน้ ปี
ที่ 1และ2
จำกสโมสรนักศึกษำทุกคณะ

จานวน/คน

35

30

60

21

26

443

191

63

12

ลาดับ

24

วัน เดือน ปี

25-27
กรกฎำคม 2556

26 กรกฎำคม
2556

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 สานักบริการวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร
"เทคนิคกำรพัฒนำตนและพัฒนำงำน"
(Self and Work Improvement)และหลักสูตร
"กำรคิดอย่ำงเป็นระบบเพื่อแก้ปญ
ั หำและ
กำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ"
(Systematic Thinking for Effect
Problem Solving and Decision Making)
โครงกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
ชุมชนคน มช. และชุมชนคน-

25

27-28
กรกฎำคม 2556

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
เครือข่ำยคลัสเตอร์เซรำมิกเป็นศูนย์กลำง

26

31กรกฎำคม-2
สิงหำคม 2556

โครงกำรเสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ NEC
ปีงบประมำณ 2556

28

3-6 สิงหำคม
2556

29

โครงกำรฝึกอบรมสัมนำและศึกษำดูงำน
หลักสูตร กำรเพิ่มศักยภำพกำรเชื่อมโยง

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน/คน

บุคลำกร (เจ้ำหน้ำที่
อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ กำรตลำด)ของธนำคำร
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

26

คณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คณบดี
นำยกสโมสรนักศึกษำและ
ผู้แทนชำว
ชุมชนคนนิมมำนเหมินทร์
ผู้ประกอบกำรเซรำมิก
ผู้แทนสำนักงำนจังหวัด
ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัด
ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม
พัฒนำกำรจังหวัด
อุตสำหกรรมจังหวัด ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน
ผู้วำ่ งงำน นักศึกษำจบใหม่
ผู้ประกอบกำร
ทำยำทเจ้ำของกิจกำร และผู้
ประกอบอำชีพอื่นๆ

บุคลำกรของกลุม่ จังหวัด
ภำคเหนือตอนบน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์และกำร
ดำเนินโครงกำรที่เชื่อมโยง
เศรษฐกิจ
โลจิสติกส์และกำรท่องเที่ยว
ของภำคเหนือตอนบน

50

70

36

70

13

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 สานักบริการวิชาการ

ลาดับ

วัน เดือน ปี

ชื่อหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน/คน

30

5-9 สิงหำคม
2556

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3

บุคลำกรสำนักงำนศุลกำกร
ภำคที่ 3

23

13-14 สิงหำคม
2556

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
เครือข่ำยคลัสเตอร์เครื่องเงินเป็นศูนย์กลำง

ผู้ประกอบกำรเครื่องเงิน
ผู้แทนสำนักงำนจังหวัด
ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัด
ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม
พัฒนำกำรจังหวัด
อุตสำหกรรมจังหวัด ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน

31

14-16 สิงหำคม
2556

โครงกำรอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรพัฒนำ
ตนและพัฒนำงำน

32

33

34

35

38

บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำน
ของธนำคำร
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

30

15-17 สิงหำคม
2556

โครงกำรอบรม หลักสูตร เทคนิคกำรเป็น
หัวหน้ำงำนที่มปี ระสิทธิภำพ

17-18 สิงหำคม
2556

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เตรียมตัวสู่
อำเซียน (กลุ่มประเทศอินโดนีเซีย)

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชัน้ ปี
ที่ 1และ2
จำกสโมสรนักศึกษำทุกคณะ

27

19-23 สิงหำคม
2556

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3

บุคลำกรสำนักงำนศุลกำกร
ภำคที่ 3

25

25-27 สิงหำคม
2556

โครงกำรอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรพัฒนำ
ตนและพัฒนำงำน

บุคลำกร (เจ้ำหน้ำที่
อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ กำรตลำด)ของธนำคำร
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

36

37

บุคลำกร (เจ้ำหน้ำที่
อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ กำรตลำด)ของธนำคำร
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

270

26-30 สิงหำคม
2556

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3

บุคลำกรสำนักงำนศุลกำกร
ภำคที่ 3

30-31 สิงหำคม
2556

โครงกำรเสริมควำมรู้พ้นื ฐำนก่อนเข้ำ
มหำวิทยำลัย ตำมแนวพระรำชดำริของ

ครูในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ ในภำคเหนือ
ที่มีนักเรียนชำวเขำเกินร้อย
ละ 50

26

30

25

57

14

ลาดับ

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 สานักบริการวิชาการ

วัน เดือน ปี

ชื่อหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

3-4 กันยำยน
2556

โครงกำร กำรประชุมสัมมนำกำรบูรณำกำร
“กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย

อธิกำรบดีหรือผู้แทนของ
สถำบันศึกษำใน 8 จังหวัด
ภำคเหนือ คณะผู้บริหำรจำก
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คณบดี รองคณบดี
ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน
นำยกสโมสรนักศึกษำ
ประธำนหอพักนักศึกษำ
ประธำนชมรมคนนิมมำนเห
มินท์ นำยกเทศมนตรี
ตำบลสุเทพ ช้ำงเผือก และ
แม่เหียะ
ผู้ประกอบกำรเครื่องเงิน
ผู้แทนสำนักงำนจังหวัด
ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัด
ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม
พัฒนำกำรจังหวัด
อุตสำหกรรมจังหวัด ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน
บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำน
ของธนำคำร
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
พนักงำนทีป่ ฏิบัตงิ ำน ด้ำน
สินเชื่อ กำรเงิน ธุรกำร
และผูบ้ ริหำรธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์ สำขำ
เชียงใหม่
เชียงรำย พะเยำ ลำปำง
ลำพูน

39

7-8 กันยำยน
2556

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
เครือข่ำยคลัสเตอร์

40

41

12-14 กันยำยน
2556

โครงกำรอบรม หลักสูตร เทคนิคกำรเป็น
หัวหน้ำงำนที่มปี ระสิทธิภำพ

14 กันยำยน
2556

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร"
กำรทำงำนเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่

42

จานวน/คน

116

90

24

100

43

16-20 กันยำยน
2556

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3

บุคลำกรสำนักงำนศุลกำกร
ภำคที่ 3

25

44

23-27 กันยำยน
2556

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3

บุคลำกรสำนักงำนศุลกำกร
ภำคที่ 3

25
4,651
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ด้านการวิจัยและที่ปรึกษา
โครงการวิจัย / ที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ

แหล่งงบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
กิจกรรมกำรสร้ำงรำยได้แก่ผู้ติดเชื่อและผู้ได้รับ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ ำ ก โ ค ร ง ก ำ ร Faith-Based
Organizations Involvement in HIV/AIDS Care
and Support

องค์กำรบรรเทำทุกข์แห่ง
คริสจักรนอร์เวย์ประจำ
ประเทศไทย

ธันวำคม 2555 –
มีนำคม 2556

300,000

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

พฤศจิกำยน 2555
– มีนำคม 2556

3,600,000

2. โครงกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลื อ ฟื้นฟู เยี ยวยำ ผู้ ได้ รั บผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์อุทกภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 2555 และโครงกำรป้องกันปัญหำอุทกภั ยต้นน้ำ
กลำงน้ำ ปลำยน้ำ ระยะต่อเนื่อง

3. โครงกำรวิจั ยและพั ฒ นำเพื่ อ ยกระดั บ กำร
ผลิตและกำรตลำดน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งใน
ภำคเหนือเพื่อรองรับกำรเปิดตลำดกำรค้ำ เสรี
ของไทยกับต่ำงประเทศ

4. โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรต่อ
งำนบริก ำรขององค์ก ำรบริห ำร ส่วนจัง หวั ด
เชียงใหม่ ปีงบประมำณ 2556

5. โครงกำรเสริ ม ควำมรู้ พื้ น ฐำนก่ อ นเข้ ำ
มหำวิทยำลัยตำมแนว พระรำชดำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี

มีนำคม 2556กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

9,000,000
มีนำคม 2557

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

เมษำยน –
กรกฎำคม2556

350,000

งบบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ประจำปี 2556

สิงหำคม 2556

60,000

16
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โครงการ

แหล่งงบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณ

6. โครงกำรศึ ก ษำแนวทำงกำรพั ฒ นำเมื อ ง
ประวัติศำสตร์ เวียงกุมกำม ตำมแผนยุทศำสตร์
กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ภำยใต้
โครงกำรส่งเสริมพั ฒนำกำรท่ องเที่ ยวทำงเลื อก
ใหม่ (กิจกรรมกำรศึกษำ สำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำ
แผนแนวทำงกำรพัฒนำเมืองประวัติศำสตร์ เวียง
กุมกำม)

สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่

เมษำยน –
สิงหำคม 2556

2,460,000

7. โครงกำรจั ด ท ำสื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผ่ ำ นอุ ป กรณ์
สื่อสำรเคลื่อนที่ตำมแผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยท่องเที่ยวชุมชน
อย่ำงยั่งยืน

สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่

เมษำยน –
สิงหำคม 2556

1,216,600

สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่

เมษำยน –
สิงหำคม 2556

1,283,400

เงินรำยได้
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กรกฎำคม –
ธันวำคม 2556

130,000

8. โครงกำรประชำสัมพันธ์และรับฟังควำม
คิดเห็นแนวคิดกำรพัฒนำข่วงหลวงเวียงแก้ว
เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีส่วนร่วม ตำม
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี 2556 ภำยใต้โครงกำรเชียงใหม่ MICE
CITY

9. โครงกำรพัฒนำชุมชนท่องเที่ยวดอย
ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
18,400,000
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ด้านการให้บริการห้องพักห้องประชุม และห้องออกกาลังกาย
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2556
ห้องพัก
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

จานวนครั้ง

ห้องประชุม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

จานวนครั้ง

ห้องออกกาลัง
กาย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม

ร้อยละ
3,897
4,049
3,156
4,336
15,438

ร้อยละ
147
147
252
209
780

จานวน
ผู้ใช้บริการ
2,596
2,767
2,165
2,073
9,601

48.13
51.12
39.41
53.56
48.06

19.97
23.89
34.62
37.86
31.63

นศ/บุคลากร แขกห้องพัก
บุคลากรทั่วไป
มช.
2,508
17
71
2,743
4
20
2,141
7
17
2,032
34
7
9,424
62
115
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ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศได้ ตั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นของฝ่ ำ ยพั ฒ นำธุ ร กิ จ ซึ่ง ได้ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรดู แ ล
ตรวจเช็ค และปรับ ปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของสำนัก งำน ห้องพัก -ห้องประชุม
รวมถึงกำรเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตลอดถึงกำรให้คำปรึกษำเรื่อง
กำรใช้งำน กำรซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กำรแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ
ที่มำใช้บ ริ ก ำรในส่ว นของห้อ งพั ก -ห้ องประชุ ม และงำนที่ไ ด้รับ มอบหมำยอื่นๆ โดยมีรำยละเอีย ด
ประกอบดังนี้
กำรติดตั้งระบบและอุปกรณ์
1.
มี ก ำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส ำย (Hotspot-Wifi) โดยกำร
เปลี่ยนอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเพื่อให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนของลูกค้ำที่ใช้บริกำรห้องพัก -ห้อง
ประชุม และบุคคลทั่วไป สำมำรถใช้งำนอินเตอร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้

ติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขำ่ ยระบบเว็บไซต์สำนักบริกำรวิชำกำร (Web Server) ทดแทนเครื่อง
เดิมที่เริ่มเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน ส่งผลให้กำรทำงำนไม่สมบูรณ์ เพื่อให้สำมำรถรองรับรูปแบบกำร
พัฒนำเว็บไซต์ในลักษณะต่ำงๆ รวมถึงกำรรองรับกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรใช้งำนให้มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว
มำกยิ่งขึน้ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้ำงของเว็บไซต์ใหม่ ให้มคี วำมสวยงำมและตรงตำมโครงสร้ำง
2.

19

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 สานักบริการวิชาการ

ที่ทำงมหำวิทยำลัยกำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
อีกทั้งได้เพิ่มเติมในส่วนของกำรจองห้องพักออนไลน์ผ่ำน
ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยเพิ่มควำมสะดวกสำหรับลูกค้ำที่ตอ้ งกำรใช้บริกำรห้องพักอีกด้วย โดยได้ตดิ ตั้ง
ตัวเครื่องไว้ในพืน้ ที่ของห้องระบบแม่ข่ำยหลัก(Server Room)

ติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญำณสำหรับระบบเครือข่ำยหลักภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร
(Fortigate 100D Firewall) ทดแทนเครื่องเดิม (Fortigate 100A Firewall) ที่เริ่มเสื่อมสภำพตำมอำยุกำร
ใช้งำนส่งผลให้กำรทำงำนไม่สมบูรณ์ โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวนี้สำมำรถรองรับกำรทำงำนที่มีกำรขยำยตัว
เพิ่มมำกขึ้น รองรับ กำรขยำยเครือข่ำยในส่วนของอำคำรใหม่ที่กำลังก่อสร้ำงในอนำคต รวมถึงกำร
ปรั บ เปลี่ ย นเครื อ ข่ ำ ยในรู ป แบบของ IPV6 อี ก ทั้ ง ยั ง ท ำหน้ ำ ที่ ค วบคุ ม กำรใช้ ง ำนระบบเครื อ ข่ ำ ย
อินเตอร์เ น็ตทั้งหมดภำยในส ำนัก ฯ ทั้งในส่วนของกำรบริก ำรห้อ งพัก -ห้องประชุม และในส่วนของ
สำนักงำน โดยได้ตดิ ตั้งไว้ในพืน้ ที่ของห้องระบบแม่ข่ำยหลัก (Server Room)
3.
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริกำรวิชำกำร รับกำรตรวจสอบ และ
ประเมินระบบกำรประกั นคุณภำพภำยใน ประจำปี
กำรศึกษำ 2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2556 โดยมี
รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ เป็นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และประเมินระบบกำรประกันคุณภำพฯ
และมี รศ.ดร.เจิดหล้ำ สุนทรวิภำต มหำวิท ยำลัย
พะเยำ รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนำภำ ข้ำรำชกำร
บ ำนำญ รศ.ดร.วำรุ ณี บุ ญ -หลง ข้ ำ รำชกำร
บำนำญ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ ณ ห้องมัณฑเลย์
สำนักบริกำรวิชำกำร มช.

ผู้บ ริหำรสู งสุ ด ให้ค วำมส ำคั ญ และก ำหนดนโยบำย ช่วยในกำรผลัก ดันกำรดำเนินงำนด้ ำน
ประกันคุณภำพ ร่วมกับ บุคลำกรทุกฝ่ำยในสำนักบริกำรวิชำกำร โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
งำนประกันคุณภำพ และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ มีลักษณะกำรดำเนินงำนด้ำนประกัน
คุ ณภำพ ทั่ ว ทั้งระบบทั้ง ก่ อน ระหว่ำง และหลัง กำรดำเนิ นกำรประกั นคุ ณภำพกำรศึก ษำ โดยใช้
กระบวนกำร Plan Do Check Action (PDCA) เข้ำมำใช้ในกำรดำเนินงำน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิด
กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ทุกคนให้ควำมร่วมมือช่ วยกันขับเคลื่อนกลไกกำรประกันคุณภำพ
ส่งผลให้กำรดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี โดยมุ่งตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสีย ผูร้ ับบริกำร บุคลำกร และรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน ฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร โดยได้ตรวจสอบตำมรำยกำรองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มำตรฐำนทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 8(สมศ.)
รำยงำนเฉพำะส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ป ระเมิ น คะแนน) ซึ่ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิ น ฯ มี
ควำมเห็นว่ำในปีกำรศึกษำ 2555 สำนักบริกำรวิชำกำรได้ดำเนินกำรตำมองค์ประกอบคุณภำพครบทั้ง
5 องค์ประกอบ มีผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้รวมจำนวน 11 ตัวบ่งชี้ และเมื่อได้
พิจำรณำ สรุปผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินฯได้มีมติร่วมกันว่ำ
สำนักบริก ำรวิชำกำรได้ค ะแนนเท่ำกั บ 4.80 คะแนน คือ มีระดับกำรดำเนินงำนของส่วนงำนได้
คุณภำพใน ระดับดีมาก นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส ำ นั ก บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนอัญเชิญ
พระพุทธรูป สำคัญประจำมหำวิทยำลัย
พระพุท ธพิงคนครำภิมงคล และ
พระพุ ท ธบุ พ พำภิ ม งคล แห่ ส รงน้ ำพระ
พุ ท ธ สิ หิ ง ค์ พระพุ ท ธ รู ป ส ำคั ญ ขอ ง
เชี ย งใหม่ ในงำนประเพณี ส งกรำนต์
ประจำปี 2556 โดยมี ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
ปฐม ปฐมธนพงษ์ ผู้ อ ำนวยกำร ส ำนั ก
บริกำรวิชำกำร พร้อมบุคลำกรร่วมเดินในขบวน เมื่อวันที่ 13 เมษำยน 2556
ผศ.เบญจำงค์ ใจใส แดร์ อำร์ส ลำสนิออง
รองผู้ อ ำนวยกำร ส ำนั กบริ กำรวิ ชำกำรมหำวิ ทยำลั ย
เชียงใหม่ เข้ำร่ว มงำนแถลงข่ำวควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนโครงกำร ส่งเสริมกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ
"Biogas 1,000 ฟำร์ม ร่วมใจ กู้วิกฤติไฟฟ้ำดับ" จัด
โดยสถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำพลั ง งำนนครพิ ง ค์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2556 ณ
ห้องนิทรรศกำร อำคำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำน นครพิงค์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร มช. มอบสิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ ศู น ย์ พั ก พิ ง ผู้ ลี้ ภั ย กำรสู้ ร บชั่ ว ครำว
บ้ำนแม่สุริน ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและบุคลำกร มอบเครื่องอุปโภค
บริโ ภค ซึ่งได้รับ กำรบริจำค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้
ประสบอัคคี ภัย ศูนย์พัก พิ งผู้ลี้ภัย กำรสู้รบชั่วครำว
บ้ ำ นแม่ สุ ริ น อ ำเภอขุ น ยวม จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
ในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนและกำรพัฒนำฟื้นฟู
เยีย วยำ ในด้ ำนต่ ำงๆ โดยมีผู้แ ทน จำกสำนั ก งำน
ป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
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เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคำรที่ 2 เมษำยน
พ.ศ. 2556
ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ พร้ อ ม
บุคลำกร ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน
ศูนย์วิจัย สำธิตและฝึกอบรมกำรเกษตร
แม่ เหี ยะ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ย
เชียงใหม่ ที่ได้เดินทำงมำศึกษำดูงำนด้ำน
กำรบริ ก ำร ห้ อ งพั ก และห้ อ งประชุ ม ณ
ห้ อ งมั ณ ฑเลย์ ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคำรที่ 2
เมษำยน 2556
ผู้ ช่ ว ยศำส ตรำจำร ย์ ป ฐม ป ฐมธ นพง ศ์
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร มอบหมำยให้
นำงกรุณำ บุญญพันธ์ เลขำนุกำรสำนัก ร่วมแสดงควำม
ยิ น ดี ในโอกำสวั น คล้ ำ ยวั น สถำปนำครบรอบ 45 ปี
โรงเรียนสำธิตมหำวิท ยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 3
มิถุนำยน 2556
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัด
งำนวันคล้ำยวันสถำปนำครบรอบ 24 ปี โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยกำรสำนัก
บริกำรวิชำกำร พร้อมด้วยผู้บริหำร ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เดินทำงมำร่วม
แสดงควำมยินดี ณ สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2556
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 สานักบริการวิชาการ
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร กิ จ กรรมถวำยเที ย น
พรรษำ ณ วั ด ม่ ว งม้ ำ เหนื อ อ.สั น ก ำแพง
จังหวัดเชียงใหม่

สำนักบริกำรวิชำกำรจัดโครงกำรฟังพระธรรมเทศนำ ทำสมำธิ นำใจในกำรทำงำน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ส.ค.2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย. 2556 และ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ต.ค. 2556

