




ค ำน ำ 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ในกำรสนับสนุน ส่งเสริมและประสำนงำนบริกำรวิชำกำรระหว่ำงนักวิชำกำรและหน่วยงำนภำยใน

มหำวิทยำลัยกับหนว่ยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ทรัพยำกรต่ำง 

ๆ ที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติภำรกิจบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มุ่งเน้นกำรบริกำรแก่ชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรม ห้องพัก ห้องประชุม กำรจัด

ประชุมสัมมนำ กำรให้ค ำปรึกษำ กำรวิจัยและประเมินผล ตลอดจนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนใน

รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเป็นที่พึ่งทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยเฉพำะชุมชนในเขตภำคเหนือ และในประเทศ  

และสนองพระรำชด ำริเพื่อกำรพัฒนำชุมชนส ำนักบริกำรวิชำกำรได้บริหำรงำนทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ 

ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรกับองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้ง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศอำศัยองค์กรเครือข่ำยต่ำงๆ และไม่เน้นกำรสร้ำงก ำไรเป็นหลัก แต่เน้น

กำรพึ่งพำตนเองและประโยชน์แก่ผูรั้บบริกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นส ำคัญ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2556 ฉบับนี้ เป็นผลงำนที่เกิดจำกควำม

ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักบริกำรวิชำกำรและได้รับ

กำรสนับสนุนส่งเสริมจำกคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ คณะกรรมกำรอ ำนวยประจ ำส ำนัก 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนัก คณะหน่วยงำนเครือข่ำยต่ำง ๆ และผู้มีอุปกำรคุณที่มำใช้บริกำร

ของส ำนักบริกำรวิชำกำร 

 

  

(ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ปฐม  ปฐมธนพงศ์)             
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ข้อมูลพ้ืนฐานส านักบริการวชิาการ 

ประวัติความเป็นมา 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

จัดตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มี

กำรน ำเอำทรัพยำกรด้ำนก ำลังคน คือ อำจำรย์ 

นักวิชำกำร และผูเ้ชี่ยวชำญในทุกสำขำของแต่ละคณะ 

สถำบัน รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่มีอยู่

มำใช้ให้มีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ สมตำม

ควำมมุ่งหมำยดังกล่ำวดังนั้น ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

จึงท ำหน้ำที่ เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่ ในกำรสนับสนุน ส่งเสริมและประสำนงำน

บริกำรวิชำกำรระหว่ำงนักวิชำกำรและหน่วยงำน

ภำยในมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐ

และเอกชน เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ทรัพยำกร

ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติภำรกิจบริกำรวิชำกำรแก่

ชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกิจกรรม

บริกำรวิชำกำรกับองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้ง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2549 ส ำนักบริกำร

วิชำกำรได้หลอมรวมองค์กรกับสถำนบริกำรวิชำกำร

นำนำชำติ (IC-Internat ional Center ) ตำมมติสภำ

มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 23 กันยำยน พ.ศ.

2549   ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำในทุกด้ำนและ 
 

กำรบริหำรงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร  มีคณะ 

กรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำส ำนักบริกำรวิชำกำรเป็นผู้

ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนตำม

วิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักบริกำรวิชำกำร ให้

สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร

วิชำกำร เป็นผู้น ำองค์กรบริหำรจัดกำรให้ส ำนักบริกำร

วิชำกำร ด ำเนินกิจกำรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำย 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรก ำลังก่อสร้ำงอำคำรใหม่ 

5 ช้ันและที่จอดรถใต้ดินอีก 1 ช้ัน ในรำคำ 88 ล้ำนบำท 

โดยมีแหล่งทุนจำก ส ำนักบริกำรวิชำกำร และยืมจำก

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และเงินร่วมทุนเพิ่มเติมจำกคณะ 

ส ำนัก สถำบัน สังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อีกจ ำนวน

หนึ่ง โดยมีหอ้งพัก Standard  20 ห้อง ห้องประชุมขนำด 

600 ที่นั่ง 300 ที่นั่ง 200 และ 100 ที่นั่งตำมล ำดับ  และ

ได้เริ่มลงมอืสร้ำง เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2555 โดยบริษัท 

ม่ำนฟ้ำหลวง จ ำกัด  ควบคุมกำรก่อสร้ำง โดยบริษัท 

สปำยส์ จ ำกัด ตำมสัญญำก่อสร้ำง เลขที่ 06/2555 ลง

วันที่ 29 มีนำคม 2555 จะแล้วเสร็จตำมสัญญำใน 450 

วัน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556  ส านักบริการวิชาการ 

ปรัชญา 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่เปรียบเสมือนประตูมหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่ ที่จะให้บริกำรวิชำกำรและน ำวิชำกำร

ออกสู่ชุมชน ด้วยคุณภำพและบริกำรที่เป็น

มำตรฐำน 

ปณิธาน 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร ให้มี

มำตรฐำนบริกำรด้วยไมตรีจิต สร้ำงควำม

ประทับใจ และควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่

ผูร้ับบริกำร 

วสิัยทัศน์ 

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่ เป็นองค์กรช้ันน ำในกำรให้บริกำร

วิชำกำรแก่สังคม มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี

คุณภำพ ยึดหลักธรรมำภิบำล และพึ่งตนเอง

ได้ 

พันธกิจ 

1.   จัดกำรศึกษำแบบไม่ประสำทปริญญำ 

 โดยจัดกำรเรียนรู้ตลอดชวีิต  

2.   จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบบริกำรวิจัย ที่

ปรึกษำแก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชำติที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมอย่ำงมี

คุณภำพ  

3. ให้บริกำรวิชำกำรที่น ำสู่กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นและประเทศชำติ

อย่ ำ งยั่ งยื น  รวมทั้ งกำรสนองตอบตำม

พระรำชด ำริ  

4.     ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ เป็นกำร

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์

ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร รม ช ำติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  

5.     บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

บริกำรห้องพักและห้องประชุมอย่ำงมีคุณภำพ 

พึ่งตนเองได้ และน ำสู่มำตรฐำนสำกล  

       5.1    บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

       5.2 บริกำรห้องพักและห้องประชุมอย่ำง

มีคุณภำพ น ำสู่กำรพึ่งตนเองได้  

ค่านิยม   :    กำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมี 

ส่วนรว่ม 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าส านักบรกิารวิชาการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ นพ.อ านาจ อยู่สุข 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำร พัฒนำสังคม 

ศลิปวัฒนธรรม และกิจกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 

นายองอาจ  กติตคิณุชัย 

ประธำนสภำอุตสำหกรรม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กรรมกำร 

นายณรงค์  คองประเสริฐ 
ประธำนหอกำรค้ำ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

กรรมกำร 

รศ.ทพ.ทองนารถ  ค าใจ

คณบดี 

คณะทันตแพทยศำสตร์ 

กรรมกำร 

ผศ.ดร.สุมาลี  สวสัดิ์รักษพ์งศ ์ 
คณบดี 

คณะมนุษยศำสตร ์  

กรรมกำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ ์

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ 



 

 

4 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

 
ผู้บริหารส านักบรกิารวิชาการ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์ 

ผู้อ านวยการส านักบรกิารวิชาการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลีมาส สิทธิสมบัติ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร (Administrative   Chart) 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานส านัก ฝ่ายวิชาการและวจัิย ฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

ส านักบรกิารวิชาการ 

ผูอ้ านวยการส านักบริการวชิาการ คณะท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

- คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 

- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้

- คณะกรรมกำรบรหิำรควำม

เส่ียงและควบคุมภำยใน 

- คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

-คณะกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

-คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ ์

-คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ประจ าส านักบริการวชิาการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

เลขานุการส านกังานส านัก หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวจัิย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าส านักบริการวชิาการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

 

อัตราก าลัง 
ส ำนักบริกำรวิชำกำรมบีุคลำกรในสังกัดรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 58 คน โดยจ ำแนกตำมตำรำง

ดังนี้ 

จ านวนบุคลากรส านักบรกิารวิชาการ จ าแนกตามประเภท 

ประเภท 
เพศชาย เพศหญงิ รวม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหำร 1 3.71 2 6.90 3 5.36 

ข้ำรำชกำร 1 3.71 5 17.25 6 10.72 

ลูกจ้ำงประจ ำ 2 7.41 1 3.45 3 5.36 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

(เปลี่ยนสภำพ) 
0 0.00 1 3.45 1 1.79 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

(เงินแผ่นดนิ) 
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 

 
จ านวนบุคลากรส านักบริการวชิาการ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
วุฒิการศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 14 25.00 

 ปริญญำตรี 31 55.36 

 ปริญญำโท 11 19.65 

 ปริญญำเอก 0 0 

 รวม 56 100 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

อาคารสถานที่ 

อำคำรส ำนักบริกำรวิชำกำร ตั้งอยู่  239 ถนนนิมำนเหมินท์  ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง   

จังหวัดเชียงใหม่  ซอยข้ำงสวนสุขภำพ เป็นอำคำร 5 ช้ัน มีเนื้อที่ใช้สอย 6,381 ตำรำงเมตร  ห้องพัก

เตียงคู่และเตยีงเดี่ยว จ ำนวน 88 ห้อง พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เครื่องปรับอำกำศ ทีวี ตู้เย็น และ

เครื่องท ำน้ ำอุ่น  หอ้งประชุมปรับอำกำศ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย จ ำนวน 7 หอ้ง ประกอบด้วย 

ห้องเชียงใหม่-เชียงรำย ส ำหรับ 150 ท่ำน, ห้องภูเก็ต ส ำหรับ 80 ท่ำน, ห้องสุโขทัย / ลีลำวดี / 

มัณฑเลย์ ส ำหรับ 40 ท่ำน, หอ้งฮำนอย / บำหลี / วรุณวดี ส ำหรับ 20 ท่ำน 

 

 

    

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี 2556 

 
งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ รวม 

งบบุคลำกร 4,193,300 6,583,200 10,776,500 

งบด ำเนินกำร 1,279,300 6,720,710 8,000,010 

งบลงทุน  500,190 500,190 

งบอุดหนุน 1,126,400 2,180,180 3,306,580 

รำยจ่ำยอื่นๆ  1,238,200 1,238,200 

รวม 6,599,000 17,222,480 23,821,480 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ในรอบ ปีงบประมำณ 2556 ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้ด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักที่ส ำคัญ และ

งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งมีผลกำรด ำเนนิงำนในแต่ละด้ำน  สรุปได้ดังนี ้

1. ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

2. ด้ำนกำรวิจัยและที่ปรึกษำ 

3. ด้ำนกำรให้บริกำรหอ้งพักห้องประชุม และหอ้งออกก ำลังกำย 

4. ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5. ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

6. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

ด้านบริการวิชาการ 
  

สรุปงานบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2556 

(1 ต.ค. 2555 – 30 กันยายน 2556) 

1. หลักสูตร public 
 

ล าดับ วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 

 

จ านวน/คน 

 

1 29-31 กรกฎำคม 

2556 
โครงกำรอบรมหลักสูตร "ผู้น ำยุคใหม่" มูลนิธิพัฒนำข้ำรำชกำร 

129 

 

 

 

2. หลักสูตร In house 
 

ล าดับ 

 

วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน/คน 

1 
18 - 20 ตุลำคม 

55 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลกัสูตร 

เทคนิคกำรเป็น หัวหน้ำงำนที่มีประสทิธิภำพ 

รุ่นที่ 4 

บุคลำกรหน่วยงำนระดับ

หัวหน้ำงำน 
26 

2 
10 - 11 

พฤศจิกำยน 55 

งำนตำมรอยจอบแรกครูบำเจ้ำศรีวชิยั คร้ัง

ที่ 5 ร่วมกับโครงกำรอนุรักษ์และเผยแพร่

พุทธศิลป์ล้ำนนำ 

 

ผู้สนใจทั่วไป 1,500 

3 
16 พฤศจกิำยน 

2555 

โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรแปรรูปยำ

หม่องสมุนไพร  โรงเรียนบ้ำนยำงเปียง 

ต ำบลยำงเปียง อ ำเภออมก๋อย จังหวดั

เชียงใหม ่

นักเรียน กลุ่มแม่บ้ำน และ

ผู้สูงอำยุ  ในต ำบลยำงเปียง 

อ ำเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม ่

95 

4 
2-4 ธันวำคม 

2555 

โครงกำรพึ่งพำตนเองด้วยกำรพึ่งพำตนเอง

ด้วยผ้ำห่มมัดยอ้ม จำกสีธรรมชำติ บำ้นอม

แรด ต ำบลบ้ำนทบั อ ำเภอแม่แจ่ม 

นักเรียน กลุ่มแม่บ้ำน และ

ผู้สูงอำยุ ในหมู่บ้ำนอมแรด 

ต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแมแ่จ่ม 

จังหวัดเชียงใหม ่

103 

5 

21 ธันวำคม 

2555 และ 2-10 

มกรำคม 2556 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดู

งำนต่ำงประเทศ หลกัสูตร กลยุทธก์ำร

บรหิำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

แนวใหม ่

ผู้บริหำร ประธำนสภำ 

สมำชิกสภำ และบุคลำกร

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

54 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

ล าดับ วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน/คน 

6 
9-14 มกรำคม 

2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสิทธภิำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ประจ ำปี พ.ศ.

2556 รุ่นที่3/2556 (รุ่นที่ 1 มช.) 

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ที่ 5 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
98 

7 

18 มกรำคม 

2556และ 24-31 

มกรำคม 2556 

โครงกำรฝึกอบรมสัมนำและศึกษำดูงำน 

หลักสูตร กลยุทธ์กำรบรหิำรงำน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สำกล 

ผู้บริหำร และบุคลำกร ของ

องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30 

8 

30 มกรำคม - 4 

กุมภำพันธ ์

2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสิทธภิำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ประจ ำปี พ.ศ.

2556 รุ่นที่7/2556 (รุ่นที่ 2 มช.) 

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ที่ 5 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
103 

9 
6-11 กมุภำพันธ์ 

2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสิทธภิำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ประจ ำปี พ.ศ.

2556 รุ่นที่9/2556 (รุ่นที่ 3 มช.) 

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ที่ 5 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
101 

10 
13-18 

กุมภำพันธ์ 2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสิทธภิำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ประจ ำปี พ.ศ.

2556 รุ่นที่12/2556 (รุ่นที่ 4 มช.) 

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ที่ 5 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
103 

11 
20-25 

กุมภำพันธ์ 2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสิทธภิำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ประจ ำปี พ.ศ.

2556 รุ่นที่14/2556 (รุ่นที่ 5 มช.) 

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ที่ 5 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
96 

12 

27 กุมภำพันธ์ - 

4  มีนำคม 

2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสิทธภิำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ประจ ำปี พ.ศ.

2556 รุ่นที่16/2556 (รุ่นที่ 6 มช.) 

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ที่ 5 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
104 

13 
4-13 มีนำคม 

2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งผู้ประกอบกำรใหม่ NEC 

ปีงบประมำณ 2556 สำขำอุตสำหกรรม

เกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดพะเยำ 

ผู้วำ่งงำน นักศกึษำจบใหม่ 

ผู้ประกอบกำร 

ทำยำทเจ้ำของกิจกำร และผู้

ประกอบอำชีพอื่นๆ 

37 

14 
6-11 มีนำคม 

2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสิทธภิำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ประจ ำปี พ.ศ.

2556 รุ่นที่3/2556 (รุ่นที่ 7 มช.) 

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ที่ 5 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
98 

15 
13-18 มีนำคม 

2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งประสิทธภิำพและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ประจ ำปี พ.ศ.

2556 รุ่นที่3/2556 (รุ่นที่ 8 มช.) 

ข้ำรำชกำรในเขตพืน้ที่ 5 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
102 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

ล าดับ วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน/คน 

16 
14-23 

พฤษภำคม 2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งผู้ประกอบกำรใหม่ NEC 

ปีงบประมำณ 2556 สำขำอุตสำหกรรม

เกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้วำ่งงำน นักศกึษำจบใหม่ 

ผู้ประกอบกำร 

ทำยำทเจ้ำของกิจกำร และผู้

ประกอบอำชีพอื่นๆ 

 

35 

17 
20-21 

พฤษภำคม 2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรู้เตรียมตัวสู่

อำเซียน (กลุ่มประเทศกัมพูชำ) 

นักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชัน้ปี

ที่ 1และ2 

จำกสโมสรนักศึกษำทุกคณะ 

 

30 

18 
27-28 

พฤษภำคม 2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรู้เตรียมตัวสู่

อำเซียน (กลุ่มประเทศลำว) 

นักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชัน้ปี

ที่ 1 และ 2 

จำกสโมสรนักศึกษำทุกคณะ 

 

60 

19 
29 พฤษภำคม 

2556 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 

"หลักกำรและเทคนิคกำรเขียนข้อเสนอ 

โครงกำร " 

บุคลำกรส ำนกับรกิำร

วิชำกำร 
21 

20 
6-8 มิถุนำยน 

2556 

โครงกำรอบรม หลักสูตร เทคนคิกำรเป็น

หัวหน้ำงำนที่มปีระสิทธิภำพ 

บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำน

ของธนำคำร 

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

 

26 

21 
13-14 มิถุนำยน 

2556 

โครงกำรประเมินควำมรู้และทกัษะ

ข้ำรำชกำรสังกดัส ำนักงำนสำธำรณสุข 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปงีบประมำณ 

2556 

 

ข้ำรำชกำรสังกดักระทรวง

สำธำรณสุข 

จังหวัดเชียงใหม่ ระดับ2-3 

 

443 

22 
1 กรกฎำคม 

2556 

โครงกำรสรำ้งควำมเข้มแขง็ให้

เครือข่ำยคลัสเตอร์เซรำมกิเป็นศูนยก์ลำง 

เซรำมิกแห่งอำเซียนในปี 2558 คร้ังที่

1/2556 

ผู้ประกอบกำรเซรำมิก  

ผู้แทนส ำนักงำนจังหวัด 

ผู้แทนหอกำรค้ำจงัหวดั 

ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม 

พัฒนำกำรจังหวัด 

อุตสำหกรรมจังหวัด ในพื้นที ่

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 

191 

23 
20-21 

กรกฎำคม 2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรู้เตรียมตัวสู่

อำเซียน (กลุ่มประเทศเวียดนำม) 

นักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชัน้ปี

ที่ 1และ2 

จำกสโมสรนักศึกษำทุกคณะ 

63 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

ล าดับ วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน/คน 

24 
25-27 

กรกฎำคม 2556 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสตูร 

"เทคนิคกำรพัฒนำตนและพัฒนำงำน" 

(Self and Work Improvement)และหลักสูตร 

"กำรคิดอย่ำงเป็นระบบเพื่อแก้ปญัหำและ

กำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ" 

(Systematic Thinking for Effect 

Problem Solving and Decision Making) 

บุคลำกร (เจ้ำหน้ำที่

อ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ - 

กำรตลำด)ของธนำคำร

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

26 

25 

26 กรกฎำคม 

2556 

โครงกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่ำง

ชุมชนคน มช. และชมุชนคน- 

คณะผู้บริหำร

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

คณบดี  

 นำยกสโมสรนักศึกษำและ

ผู้แทนชำว 

ชุมชนคนนมิมำนเหมินทร์ 

 

50 

26 

27-28 

กรกฎำคม 2556 

โครงกำรสรำ้งควำมเข้มแขง็ให้

เครือข่ำยคลัสเตอร์เซรำมกิเป็นศูนยก์ลำง 

ผู้ประกอบกำรเซรำมิก  

ผู้แทนส ำนักงำนจังหวัด 

ผู้แทนหอกำรค้ำจงัหวดั 

ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม 

พัฒนำกำรจังหวัด 

อุตสำหกรรมจังหวัด ในพื้นที ่

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 

 

70 

28 

31กรกฎำคม-2

สิงหำคม 2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งผู้ประกอบกำรใหม่ NEC 

ปีงบประมำณ 2556 

ผู้วำ่งงำน นักศกึษำจบใหม่ 

ผู้ประกอบกำร 

ทำยำทเจ้ำของกิจกำร และผู้

ประกอบอำชีพอื่นๆ 

 

 

36 

29 

3-6 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรฝึกอบรมสัมนำและศึกษำดูงำน 

หลักสูตร กำรเพิ่มศกัยภำพกำรเชื่อมโยง 

บุคลำกรของกลุม่จังหวัด

ภำคเหนือตอนบน 

ที่เกี่ยวข้องกบักำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์และกำร 

ด ำเนินโครงกำรที่เชื่อมโยง

เศรษฐกิจ  

โลจิสติกส์และกำรท่องเที่ยว 

ของภำคเหนือตอนบน 

 

 

70 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

ล าดับ วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน/คน 

30 
5-9 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ

วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3 
บุคลำกรส ำนกังำนศลุกำกร

ภำคที่ 3 
23 

31 

13-14 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรสรำ้งควำมเข้มแขง็ให้

เครือข่ำยคลัสเตอร์เคร่ืองเงินเป็นศนูย์กลำง  

ผู้ประกอบกำรเคร่ืองเงิน  

ผู้แทนส ำนักงำนจังหวัด 

ผู้แทนหอกำรค้ำจงัหวดั 

ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม 

พัฒนำกำรจังหวัด 

อุตสำหกรรมจังหวัด ในพื้นที ่

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 

 

270 

32 

14-16 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรอบรมหลักสูตรเทคนคิกำรพฒันำ

ตนและพัฒนำงำน  

บุคลำกร (เจ้ำหน้ำที่

อ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ - 

กำรตลำด)ของธนำคำร

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

 

30 

33 

15-17 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรอบรม หลักสูตร เทคนคิกำรเป็น

หัวหน้ำงำนที่มปีระสิทธิภำพ 

บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำน

ของธนำคำร 

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

 

26 

34 

17-18 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมรู้เตรียมตัวสู่

อำเซียน (กลุ่มประเทศอินโดนีเซีย) 

นักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชัน้ปี

ที่ 1และ2 

จำกสโมสรนักศึกษำทุกคณะ 

27 

35 
19-23 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ

วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3 
บุคลำกรส ำนกังำนศลุกำกร

ภำคที่ 3 
25 

36 

25-27 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรอบรมหลักสูตรเทคนคิกำรพฒันำ

ตนและพัฒนำงำน  

บุคลำกร (เจ้ำหน้ำที่

อ ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ - 

กำรตลำด)ของธนำคำร

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

 

30 

37 

26-30 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ

วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3 

บุคลำกรส ำนกังำนศลุกำกร

ภำคที่ 3 

 

25 

38 

30-31 สิงหำคม 

2556 

โครงกำรเสรมิควำมรู้พื้นฐำนก่อนเข้ำ

มหำวิทยำลัย ตำมแนวพระรำชด ำริของ 

ครูในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษำ ในภำคเหนือ 

ที่มีนักเรียนชำวเขำเกินร้อย

ละ 50 

 

57 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

ล าดับ วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน/คน 

39 

3-4 กันยำยน 

2556 

โครงกำร กำรประชุมสัมมนำกำรบูรณำกำร 

“กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย  

อธิกำรบดีหรือผู้แทนของ

สถำบันศึกษำใน 8 จังหวัด 

ภำคเหนือ คณะผู้บริหำรจำก

มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

คณบดี รองคณบดี 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน 

นำยกสโมสรนักศึกษำ 

ประธำนหอพักนกัศึกษำ 

ประธำนชมรมคนนมิมำนเห

มินท์ นำยกเทศมนตรี 

ต ำบลสุเทพ ช้ำงเผือก และ

แม่เหียะ 

116 

40 

7-8 กันยำยน 

2556 

โครงกำรสรำ้งควำมเข้มแขง็ให้

เครือข่ำยคลัสเตอร์   

ผู้ประกอบกำรเคร่ืองเงิน  

ผู้แทนส ำนักงำนจังหวัด 

ผู้แทนหอกำรค้ำจงัหวดั 

ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม 

พัฒนำกำรจังหวัด 

อุตสำหกรรมจังหวัด ในพื้นที ่

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน 

90 

41 

12-14 กันยำยน 

2556 

โครงกำรอบรม หลักสูตร เทคนคิกำรเป็น

หัวหน้ำงำนที่มปีระสิทธิภำพ 

บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำน

ของธนำคำร 

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

24 

42 

14 กันยำยน 

2556 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลกัสูตร"

กำรท ำงำนเป็นทีมเชงิรุกยุคใหม่  

พนักงำนทีป่ฏิบัตงิำน ด้ำน

สินเชื่อ กำรเงิน ธุรกำร 

 และผูบ้รหิำรธนำคำร

อำคำรสงเครำะห์ สำขำ

เชียงใหม ่

เชียงรำย พะเยำ ล ำปำง 

ล ำพูน 

100 

43 
16-20 กันยำยน 

2556 

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ

วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3 
บุคลำกรส ำนกังำนศลุกำกร

ภำคที่ 3 
25 

44 
23-27 กันยำยน 

2556 

โครงกำรอบรมหลักสูตรภำษำและ

วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน ของศภ.3 
บุคลำกรส ำนกังำนศลุกำกร

ภำคที่ 3 
25 

 4,651 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

ด้านการวิจัยและที่ปรึกษา  

โครงการวิจัย /  ที่ปรกึษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

โครงการ แหลง่งบประมาณ 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 

คริสจักรนอร์เวย์ประจ ำ

ประเทศไทย 

 

ธันวำคม 2555 – 

มีนำคม 2556 

 

300,000 

 

2. โครงกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรให้ควำม

ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยำ ผู้ได้รับผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์อุทกภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 - 

2555 และโครงกำรป้องกันปัญหำอุทกภัยต้นน้ ำ 

กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ ระยะต่อเนื่อง 

 

 

ส ำนักงำนปลัดส ำนกั

นำยกรัฐมนตรี 

 

พฤศจิกำยน 2555 

– มีนำคม 2556 

 

3,600,000 

 

3. โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อยกระดับกำร

ผลิตและกำรตลำดน้ ำผ้ึงและผลิตภัณฑ์น้ ำผ้ึงใน

ภำคเหนือเพื่อรองรับกำรเปิดตลำดกำรค้ำเสรี

ของไทยกับต่ำงประเทศ 

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
มีนำคม 2556- 

มีนำคม 2557 
9,000,000 

 

4. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรต่อ

งำนบริกำรขององค์กำรบริหำร   ส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ปีงบประมำณ 2556 

 

องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัด

เชียงใหม ่

เมษำยน  – 

กรกฎำคม2556 
350,000 

 

5.  โครงกำรเส ริมควำม รู้พื้นฐำนก่อนเข้ำ

มหำวิทยำลัยตำมแนว พระรำชด ำริของสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 

 

 

 

งบบริกำรวชิำกำรแก่ชุมชน  

ประจ ำปี 2556 
สิงหำคม 2556 60,000 



 

 

16 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 

โครงการ แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ 

 

6.  โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเมือง

ประวัติศำสตร์ เวียงกุมกำม ตำมแผนยุทศำสตร์ 

กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี 2556 ภำยใต้

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงเลือก

ใหม่ (กิจกรรมกำรศึกษำ ส ำรวจข้อมูล เพื่อจัดท ำ

แผนแนวทำงกำรพัฒนำเมืองประวัติศำสตร์ เวียง

กุมกำม) 

 

ส ำนักงำนจงัหวดัเชียงใหม ่
เมษำยน – 

สิงหำคม 2556 
2,460,000 

 

7. โครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ผ่ำนอุปกรณ์

สื่อสำรเคลื่อนที่ตำมแผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ 

ภำยใตโ้ครงกำรพัฒนำเครือข่ำยท่องเที่ยวชุมชน

อย่ำงย่ังยืน 

 

ส ำนักงำนจงัหวดัเชียงใหม ่
เมษำยน – 

สิงหำคม 2556 
1,216,600 

 

8. โครงกำรประชำสัมพันธ์และรับฟงัควำม

คิดเห็นแนวคดิกำรพัฒนำข่วงหลวงเวยีงแก้ว 

เพื่อส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีส่วนร่วม ตำม

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชยีงใหม่ 

ประจ ำปี 2556 ภำยใตโ้ครงกำรเชียงใหม่ MICE 

CITY 

ส ำนักงำนจงัหวดัเชียงใหม ่
เมษำยน – 

สิงหำคม 2556 
1,283,400 

 

9.  โครงกำรพัฒนำชุมชนท่องเท่ียวดอย

มอ่นจอง อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่  

เงินรำยได้

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ 

กรกฎำคม – 

ธันวำคม 2556 
130,000 

18,400,000 
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ด้านการให้บริการห้องพักห้องประชุม และห้องออกก าลังกาย 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556  

ห้องพัก จ านวนครั้ง ร้อยละ 

ไตรมาส 1 3,897 48.13 

ไตรมาส 2 4,049 51.12 

ไตรมาส 3 3,156 39.41 

ไตรมาส 4  4,336 53.56 

รวม 15,438 48.06 

 

 

ห้องประชุม จ านวนครั้ง ร้อยละ 

ไตรมาส 1 147 19.97 

ไตรมาส 2 147 23.89 

ไตรมาส 3 252 34.62 

ไตรมาส 4 209 37.86 

รวม 780 31.63 

 

 

ห้องออกก าลัง

กาย 

จ านวน

ผู้ใช้บรกิาร 

นศ/บุคลากร 

มช. 

แขกห้องพัก บุคลากรทั่วไป 

ไตรมาส 1 2,596 2,508 17 71 

ไตรมาส 2 2,767 2,743 4 20 

ไตรมาส 3 2,165 2,141 7 17 

ไตรมาส 4 2,073 2,032 34 7 

รวม 9,601 9,424 62 115 
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ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ตั้งอยู่ในส่วนของฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ซึ่งได้มีหน้ำที่ในกำรดูแล 

ตรวจเช็ค และปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของส ำนักงำน ห้องพัก-ห้องประชุม 

รวมถึงกำรเช่ือมต่อไปยังระบบเครือขำ่ยหลักของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตลอดถึงกำรให้ค ำปรึกษำเรื่อง

กำรใช้งำน กำรซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กำรแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ

ที่มำใช้บริกำรในส่วนของห้องพัก-ห้องประชุม และงำนที่ได้รับมอบหมำยอื่นๆ โดยมีรำยละเอียด

ประกอบดังนี้ 

 กำรตดิตั้งระบบและอุปกรณ์ 

1. มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย (Hotspot-Wifi) โดยกำร

เปลี่ยนอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเพื่อให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนของลูกค้ำที่ใช้บริกำรห้องพัก-ห้อง

ประชุม และบุคคลทั่วไป สำมำรถใช้งำนอินเตอรไ์ด้อย่ำงมปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ติดตัง้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขำ่ยระบบเว็บไซต์ส ำนักบริกำรวิชำกำร (Web Server) ทดแทนเครื่อง

เดิมที่เริ่มเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน ส่งผลใหก้ำรท ำงำนไม่สมบูรณ์ เพื่อใหส้ำมำรถรองรับรูปแบบกำร

พัฒนำเว็บไซต์ในลักษณะต่ำงๆ รวมถึงกำรรองรับกำรเข้ำถึงขอ้มูลและกำรใช้งำนใหม้ีประสิทธิภำพ รวดเร็ว

มำกยิ่งขึน้ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสรำ้งของเว็บไซต์ใหม ่ ให้มคีวำมสวยงำมและตรงตำมโครงสร้ำง
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

ที่ทำงมหำวิทยำลัยก ำหนดใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งได้เพิ่มเตมิในส่วนของกำรจองหอ้งพักออนไลน์ผ่ำน

ระบบอินเตอรเ์น็ต เพื่อช่วยเพิ่มควำมสะดวกส ำหรับลูกค้ำที่ตอ้งกำรใช้บริกำรห้องพักอีกด้วย  โดยได้ตดิตั้ง

ตัวเครื่องไว้ในพืน้ที่ของหอ้งระบบแมข่่ำยหลัก(Server Room)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญำณส ำหรับระบบเครือข่ำยหลักภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร 

(Fortigate 100D Firewall) ทดแทนเครื่องเดิม (Fortigate 100A Firewall) ที่เริ่มเสื่อมสภำพตำมอำยุกำร

ใช้งำนส่งผลใหก้ำรท ำงำนไม่สมบูรณ์ โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวนี้สำมำรถรองรับกำรท ำงำนที่มีกำรขยำยตัว

เพิ่มมำกขึ้น รองรับกำรขยำยเครือข่ำยในส่วนของอำคำรใหม่ที่ก ำลังก่อสร้ำงในอนำคต รวมถึงกำร

ปรับเปลี่ยนเครือข่ำยในรูปแบบของ IPV6 อีกทั้งยังท ำหน้ำที่ควบคุมกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ตทั้งหมดภำยในส ำนักฯ ทั้งในส่วนของกำรบริกำรห้องพัก-ห้องประชุม และในส่วนของ

ส ำนักงำน โดยได้ตดิตั้งไว้ในพืน้ที่ของหอ้งระบบแมข่่ำยหลัก (Server Room)  
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  ส ำนักบริกำรวิชำกำร รับกำรตรวจสอบ และ

ประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ประจ ำปี

กำรศกึษำ 2555  เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2556 โดยมี  

รศ.ดร.เอกชัย   แสงอินทร์   เป็นประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ และประเมินระบบกำรประกันคุณภำพฯ 

และมี รศ.ดร.เจิดหล้ำ  สุนทรวิภำต  มหำวิทยำลัย

พะเยำ รศ.พญ.พรรณี   ศิริวรรธนำภำ  ข้ำรำชกำร

บ ำนำญ รศ.ดร.วำรุณี  บุญ-หลง   ข้ำรำชกำร

บ ำนำญ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ ณ ห้องมัณฑเลย์ 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มช. 

 

ผู้บริหำรสูงสุดให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำย ช่วยในกำรผลักดันกำรด ำเนินงำนด้ ำน

ประกันคุณภำพ ร่วมกับ บุคลำกรทุกฝ่ำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

งำนประกันคุณภำพ และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ  มีลักษณะกำรด ำเนินงำนด้ำนประกัน

คุณภำพ ทั่วทั้งระบบทั้ง ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้

กระบวนกำร Plan  Do Check  Action  (PDCA) เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิด

กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ทุกคนให้ควำมร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อนกลไกกำรประกันคุณภำพ

ส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี โดยมุ่งตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้สว่นเสีย ผูร้ับบริกำร บุคลำกร และรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร  โดยได้ตรวจสอบตำมรำยกำรองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำ

ทั้ง 5 องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มำตรฐำนทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 8(สมศ.) 

รำยงำนเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ประเมินคะแนน) ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินฯ มี

ควำมเห็นวำ่ในปีกำรศึกษำ 2555  ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้ด ำเนนิกำรตำมองค์ประกอบคุณภำพครบทั้ง 

5 องค์ประกอบ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้รวมจ ำนวน 11 ตัวบ่งชี้  และเมื่อได้

พิจำรณำ สรุปผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้  คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินฯได้มีมติร่วมกันว่ำ  

ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้คะแนนเท่ำกับ  4.80 คะแนน  คือ มีระดับกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนได้

คุณภำพใน ระดับดีมาก นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิฯ   
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ส ำ นั ก บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนอัญเชิญ

พระพุทธรูป ส ำคัญประจ ำมหำวิทยำลัย  

พระพุทธพิงคนครำภิมงคล และ

พระพุทธบุพพำภิมงคล แห่สรงน้ ำพระ

พุทธสิหิ งค์  พระพุทธรู ปส ำคัญของ

เ ชียงใหม่  ในงำนประเพณีสงกรำนต์ 

ประจ ำปี 2556 โดยมี ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 

ปฐม ปฐมธนพงษ์ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนัก

บริกำรวิชำกำร พร้อมบุคลำกรร่วมเดินในขบวน เมื่อวันที่ 13 เมษำยน 2556 

ผศ.เบญจำงค์ ใจใส แดร์ อำร์สลำสนิออง 

รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่ เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวควำมส ำเร็จในกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร ส่งเสริมกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 

"Biogas 1,000 ฟำร์ม ร่วมใจ กู้วิกฤติไฟฟ้ำดับ" จัด

โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำพลั งงำนนครพิงค์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2556 ณ 

หอ้งนทิรรศกำร อำคำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำน นครพิงค ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

  ส ำนักบริกำรวิชำกำร มช. มอบสิ่งของช่วยเหลือ ศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยกำรสู้รบช่ัวครำว 

 บ้ำนแมสุ่ริน ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและบุคลำกร มอบเครื่องอุปโภค

บริโภค ซึ่งได้รับกำรบริจำค เพื่อน ำไปช่วยเหลือผู้

ประสบอัคคีภัยศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยกำรสู้รบช่ัวครำว  

บ้ำนแม่สุริน อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนและกำรพัฒนำฟื้นฟู 

เยียวยำ ในด้ำนต่ำงๆ โดยมีผู้แทน จำกส ำนักงำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
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เป็นผู้รับมอบ ณ ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคำรที่ 2 เมษำยน 

พ.ศ. 2556 

ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อม

บุคลำกร ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน

ศูนย์วิจัย สำธิตและฝึกอบรมกำรเกษตร 

แม่เหียะ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่ ที่ได้เดินทำงมำศึกษำดูงำนด้ำน

กำรบริกำร ห้องพักและห้องประชุม ณ 

ห้องมัณฑเลย์  ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคำรที่ 2 

เมษำยน 2556 

  ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ปฐม   ปฐมธนพงศ ์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร มอบหมำยให ้ 

นำงกรุณำ บุญญพันธ์ เลขำนุกำรส ำนัก  ร่วมแสดงควำม

ยินดี ในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำครบรอบ 45 ปี 

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 

มิถุนำยน 2556 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัด

งำนวันคล้ำยวันสถำปนำครบรอบ 24 ปี โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

บริกำรวิชำกำร พร้อมด้วยผู้บริหำร ให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เดินทำงมำร่วม

แสดงควำมยินดี ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2556 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2556  ส านักบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร กิจกรรมถวำยเทียน

พรรษำ ณ วัดม่ ว งม้ ำ เหนือ  อ .สันก ำแพง  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

          ส ำนักบริกำรวิชำกำรจัดโครงกำรฟังพระธรรมเทศนำ ท ำสมำธิ น ำใจในกำรท ำงำน 3 ครั้ง  

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

 






