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คำนำ 
 
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 เป็นหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการระหว่างนักวิชาการ
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจการบริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนัก
บริการวิชาการได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักในการให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง  
  สำนักบริการวิชาการได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 เพื่อแสดงความก้าวหน้าและผลการ
ดำเนินงานด้านต่างๆของสำนักฯในรอบปีงบประมาณ 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประ โยชน ์ แก ่หน ่ วยงานท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง  ซ ึ ่ ง สามารถต ิ ดตามและด ู ร ายละ เอ ี ยด เพ ิ ่ ม เต ิ ม ไ ด ้ ท่ี   
https://www.uniserv.cmu.ac.th 
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  สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มีบทบาทและภารกิจหลักในการบริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและนำเอาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดสู่ความ
ต้องการของชุมชน ในปีงบประมาณ 2563 ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันท่ีประชาคมโลกต้อง
เผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำนักบริการวิชาการได้มีการปรับตัวตามบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ สู่ New normal ท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจการบริการทางวิชาการ แสวงหารายได้เพื ่อการพึ่งพาตนเอง ควบคู่ไปกับการบริการ
วิชาการรับใช้สังคม ตามพันธกิจท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการบริหารงานตามแผนกล
ยุทธ์ซึ ่งมีการปรับวิสัยทัศน์ให้มีความท้าทายมากขึ้นตามข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติอย่าง
ท่ัวถึงท้ังองค์กร มีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
  คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการทุกคน มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจของสำนักบริการวิชาการวิชาการและเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
       
  
        (รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล) 
                                                                            ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 
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ประวัติความเป็นมา 
 

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center : 
UNISERV CMU) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการนำทรัพยากรด้านกำลังคนของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญในทุกสาขาของแต่ละคณะ สถาบัน รวมทั้ง
เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ โดยสำนักบริการวิชาการมี
บทบาทเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสนับสนุนส่งเสริมและประสานงานการบริการ
วิชาการระหว่างนักวิชาการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมบริการวิชาการกับ
องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 สำนักบริการวิชาการได้หลอมรวมองค์กรกับสถานบริการ
วิชาการนานาชาติ (International Center) ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 23 กันยายน 
พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงพัฒนาในทุกด้าน การบริหารงานของสำนักบริการวิชาการมีคณะกรรมการ
อำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเป็นผู้นำ
องค์กรบริหารจัดการให้สำนักบริการวิชาการดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551 ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 
ทำให้มหาว ิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาว ิทยาลัยในกำกับของร ัฐและสภามหาวิทยาลัยได้ม ีประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกเป็นส่วนงานวิชาการประกอบด้วย
คณะและวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบประสาทปริญญาและให้ส่วนงานอื่นมีสำนักบริการวิชาการซึ่งมี
ฐานะเทียบเท่ากับคณะ มีคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหารตามภารกิจของสำนักบริการวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยม สมรรถนะหลัก 
 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
 
พันธกิจ : 
1. บริการวิชาการแก่สังคมและประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
2. บริการห้องพัก ห้องประชุม 
3. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้ 
 
วัตถุประสงค ์: 
1. เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมและการประสานงานกับชุมชน 
2. เพื่อสนับสนุนด้านห้องพักห้องประชุม 
3. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้ 
 
ค่านิยม : UNISERV 
UNI = Unity ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียวการทำงานเป็นทีม 
S   = Service Mind การให้บริการด้วยจิตบริการ 
E   = Excellent การให้บริการวิชาการด้วยความเป็นเลิศ 
R   = Responsibility การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
V   = Values to Customers การส่งมอบการบริการท่ีมีคุณค่าแก่ลูกค้า 
 
สมรรถนะหลัก : 
1. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ ท้ังภายในและภายนอก 
2. จัดอบรม ประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. เป็นหน่วยติดต่อประสานงานการบริการวิชาการรับใช้สังคม 
4. เป็นศูนย์กลางรองรับการบริการห้องพัก ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บญุเชียง 
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยเลขานกุาร 

คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ 
 

 
 
 
  

รองศาสตราจารย์โรม จิรานกุรม 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ประธานกรรมการ 

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณพัลลภ แซ่จิว 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.บุญทา ชัยเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์บญุรักษา สนุทรธรรม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณนพพร พิชา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล 
ผู้อำนวยการสำนกับริการวิชาการ 

กรรมการและเลขานกุาร 
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คณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการวชิาการ 
 
 
 

  

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล 
ผู้อำนวยการสำนกับริการวิชาการ 

ประธาน 

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บญุเชียง 
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 

กรรมการ 

นางสุวิชา ยอดสุทธ ิ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพกั 

และห้องประชุม 
กรรมการ 

ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ 
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ 

กรรมการ 

นายรุจนยุคันต์ จณิณธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

กรรมการ 

นางอรกานต์ ไชยยา 
เลขานุการสำนกับริการวิชาการ 

กรรมการและเลขานกุารฯ 
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ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ 
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งบประมาณ 

 งบประมาณในการดำเนินงานบริหารจัดการและสนับสนุนตามภารกิจของสำนักบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ประกอบด้วย 

1)  งบประมาณแผ่นดิน 
2)  งบประมาณเงินรายได้ 

 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

6,481,300 540,000 - 249,000 - 7,280,300 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

10,494,200 15,953,800 1,625,000 2,627,000 700,000 31,400,000 

38,680,300 
 
 งบประมาณในการดำเนินงานบริหารจัดการและสนับสนุนตามภารกิจของสำนักบริการวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 7,280,300 บาท (ร้อยละ 19) และ
งบประมาณเงินรายได้จำนวน 31,400,000 บาท (ร้อยละ 81) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

19%

81%

งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
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บุคลากร 

 ในปีงบประมาณ 2563 สำนักบริการวิชาการมีบุคลากรในสังกัดรวมท้ังส้ินจำนวน 62 คน โดย
จำแนกตามตาราง ดังนี้ 
 
จำนวนผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ จำแนกตามประเภท 
 

ประเภท 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ผู้บริหาร 2 100 0 0 2 3.23 
ข้าราชการ 1 33.33 2 66.67 3 4.84 
ลูกจ้างประจำ 1 50 1 50 2 3.23 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินแผ่นดิน) 

2 33.33 4 66.67 6 9.68 

พนักงานส่วนงานประเภท ก 7 35 13 65 20 32.26 
พนักงานส่วนงานประเภท ข 16 55.17 13 44.83 29 46.77 

รวม 29 46.77 33 53.23 62 100 
 

จำนวนผ ู ้บร ิหารและ
บุคลากรสำนักบร ิการ
ว ิชาการ จำแนกตาม
ประเภท สำนักบร ิการ
วิชาการมีบุคลากรท้ังหมด 
6  ป ร ะ เ ภ ท  โ ด ย มี  
พนักงานส่วนงานประเภท 
ข มีจำนวนท้ังส้ิน 29 คน 
คิดเป็นร ้อยละ 46.77 
รองลงมาคือพนักงานส่วน
งานประเภท ก จำนวน 
20 คน คิดเป็นร ้อยละ 

32.26 ถัดมาคือพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 ,ข้าราชการ จำนวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 ,ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 และผู้บริหาร จำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.23 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 

2 3 2
6

20
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40

จ านวนบุคลากรส านักบริการวิชาการ จ าแนกตามประเภท (คน)

ผู้บริหาร ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

พนักงานส่วนงานประเภท ก พนักงานส่วนงานประเภท ข
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จำนวนผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 18 29.03 

ปริญญาตร ี 32 51.61 

ปริญญาโท 10 16.13 

ปริญญาเอก 2 3.23 

รวม 62 100 
 

จำนวนผู้บริหารและบุคลากร
สำนักบริการวิชาการจำแนก
ตามระดับการศึกษา มีบุคลากร
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวนมากท่ีสุด 32 คน คิดเป็น
ร ้อยละ 51.61 รองลงมาคือ
บุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 ถัด
มาคือบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จำนวน 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 และบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.23 ตามลำดับ 
 
พนักงานดีเด่นประจำปี 2563 
  

 มีจำนวนผู้ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 3 คน ได้แก่ 
 1. กลุ่มบริการดีเด่น ได้แก่ 
       1.1 นางฉายเพ็ญ  เพ็ชรสุก 
  1.2 นายวีระพงษ์  บุญมี 
 2. กลุ่มผู้มีผลงานดีเด่น ได้แก่ 
  2.1 นายอภิรักษ์  อินทารส 

       
 
 
 

 
     

18
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จ านวนผู้บริหารและบุคลากรส านักบริการวิชาการจ าแนก
ตามระดับการศึกษา (คน)

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก



 

หน้า | 11  
 

                UNISERV CMU 
                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              

                

ผลการดำเนินงาน 

การบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูป OP-1 UNISERV CMU Excellence Model 

  

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึง ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกล
ยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ นำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมากำหนดเป็นทิศทางและเป้าหมายหลักที่สำคัญ 
ขององค์กรตาม UNISERV CMU Excellence Model โดยกำหนด Goals of Excellence รวม 4 ด้าน (G1-G4) 
ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน  
ส่งเสริมให้มีการใช้ค่านิยมหลัก E-UNISERV เป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อน และใช้วงจรคุณภาพ PDCA และ
กระบวนการ Routine – Service – Inovation (R-S-I) เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื ่อง ทั ้งด้านการนำองค์กรกลยุทธ์ ลูกค้า การวิเคราะห์ การจัดการความรู ้ บุคลากร และ
ระบบปฏิบัติการ เพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า การบริการแบบครบวงจร และงบประมาณ
สนับสนุน โดยสำนักบริการวิชาการได้มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงาน ดังนี้ 
 1. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจำปีและแผนธุรกิจของสำนักบริการ มีส่วนร่วมในการบริหารและดำเนินงานร่วมกัน ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะทางการเงิน และควบคุมการรายงานผลให้ผู ้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรับทราบ
สม่ำเสมอ 
 2. มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร 
 3. มีการประเมินพนักงานอย่างเป็นธรรม มีการสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาระบบวิธีการให้
ค่าตอบแทนและสร้างแรงจูงใจ 
 4. มุ่งเน้นการสร้างผลกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมในการดำเนินงาน 
 5. เสนอแนวทางการชำระเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการในลักษณะที่ท้าทาย เพื่อการ
ชดใช้เงินยืมให้แก่มหาวิทยาลัยจนเสร็จส้ินในช่วงระหว่างการบริหารงานจนครบวาระ 
 6. มุ่งเน้นจัดระบบการให้ค่าตอบแทนและจัดสวัสดิการที่ทั ่วถึง เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้าง
ความสุขในท่ีทำงาน 
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ด้านการบริหารจัดการสำนักบริการวิชาการ ได้ดำเนินงานโดยมีการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

 1. การบริหารด้านการเงิน 
  1.1 ถ่ายทอดข้อมูลและการมอบหมายให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้าน  
 การเงินร่วมกัน  
  1.2 ให้ความสำคัญ Risk Management ในเรื่องการเงินและงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 
  1.3 ตรวจสอบสถานะทางการเง ินร ่วมกันโดยผ่านคณะกรรมการบริหารก่อนการ 
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 
  1.4 กำหนดแนวทางการว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก External  Auditor  
 

 2. ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  2.1 มุ่งเน้นสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ใน Business Unit แต่ละฝ่าย โดยเฉพาะ Niche Market 
  2.2 พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการให้บริการวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
 มุ่งเน้นทำการตลาดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในลักษณะ Mass Product 
  2.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับคณะหน่วยงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ 
 ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งต่อลูกค้าให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญา 
 โท และปริญญาเอก 
  2.4 มุ่งสร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านบริการวิชาการและการบริการห้องพักห้อง  
 ประชุม รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  2.5 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษาที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและตาม 
 ความต้องการของชุมชนทั้งในเชิงธุรกิจและให้บริการวิชาการรับใช้สังคม มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ 
 ให้เกิดการเรียนรู ้ตามความถนัดของบุคลากรภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยด้าน 
 ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ด้านนวัตกรรมอาหาร และการดูและผู้สูงอายุ 
 

 3. ด้านบุคลากร 
  3.1 มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้ผู้บริหารและ  
 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ทุกกระบวนการ  มีการทำงานเป็น 
 คณะกรรมการ มีการส่ือสารภายในองค์กรทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ 
 บริหาร การประชุม morning meeting ทุกสัปดาห์ และการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน  
  3.2 มีการประเมินบุคลากรโดยการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราส่วน 6:1 ที่เสนอโดย 
 หัวหน้าฝ่ายและให้เศษของอัตราส่วนยังคงอยู่ในแต่ละฝ่ายและนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
  3.3 สร้างแรงจูงใจในการผลักดันให้มีผลตอบแทนในรูปแบบการจ่ายเงินโบนัสท่ีเท่าเทียมกัน 
  3.4 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรได้เรียนรู้เข้ารับการอบรมศึกษาแนวทางการ 
 จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความ 
 เข้าใจตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเพื่อนำมาพัฒนาตนเองและ 
 พัฒนาจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 4. ด้านผลกำไร 
  4.1 ต้ังเป้าหมายรายรับท่ีมากกว่ารายจ่ายของแต่ละฝ่าย 
  4.2 เน้นการตอบแทนพนักงานในรูป P4P ( Pay For Performance ) 
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  4.3 ต้ังคณะกรรมการทำแผนธุรกิจท่ีชัดเจน 
  4.4 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานและรายจ่ายท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้กำกับดูแลด้านการปฏิบัติ 
 ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
 

 5 ด้านการชดใช้เงินยืมค่าก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ 
  5.1 เสนอการชดใช้เงินยืมในลักษณะที่ท้าทายและสามารถทำให้บรรลุผลภายในวาระการ  
 ดำรงตำแหน่ง (ปีละ 10 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี)  

5.2 ท้าทายการเพิ่มรายได้เพื่อชดใช้เงินยืมในปีต่อไป ร้อยละ 20 
  5.3 รายงานการชดใช้เงินยืมค่าก่อสร้างให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
  5.4 ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินอย่างเคร่งครัด 
 

 6 ด้านสวัสดิการ 
  6.1 สนับสนุนส่งเสริมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร เช่น จัดมุมสันทนาการ  
 เพื่อให้เป็นที่พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
  6.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้มีโอกาสไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานองค์กรท่ีเป็น 
 ต้นแบบและเป็นตัวอย่างท่ีดีปีละ 2 ครั้ง  
  6.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเสนอรูปแบบการพัฒนากิจกรรม 
 ท่ีต้องการ 
  6.4 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสิทธิและสวัสดิการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยการ  
 สนับสนุนตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 
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ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สำคัญตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจ 

KPI เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

1. จำนวนโครงการ
บร ิ ก า ร ว ิ ช าการแก่
ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงานที่ได้ดำเนิน 
การ 

2 
โครงการ 

โครงการบร ิการ
วิชาการแก่ชุมชน 
จัดฝึกอบรม สัมมนา 
ติดตามประเมินผล
ด้านส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน 

1. โครงการจัดทำสื ่อวีดิ
ทัศน์ออนไลน์ธนาคารน้ำใต้
ดิน (ส่งมอบส่ือให้ LE แล้ว) 
2. โครงการจ ิตอาสา 
เพี้ยวแวดบ้าน 
3. โครงการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า (โซล่าร์รูฟ) 

2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู ้ เก ี ่ยว 
ข้องต่อสภาพแวดล้อม
ในสำนักบริการวิชาการ  

> ร้อยละ 
80 

โครงการพ ัฒนา
บุคลากรส่งเสริม
สร้างความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักและ
ให้ความสำคัญด้าน
สิ ่ งแวดล ้อมและ
ประหยัดพลังงาน 

ร้อยละ 83.59 

3. จำนวนโครงการ/
กิจกรรม ที่สร้างพื้นที่สี
เข ียว และการพ ัฒนา
ส่ิงแวดล้อม และประหยัด 
พลังงาน 

3 
โครงการ 

โครงการปลูกต้นไม้
ประจำป ี  สำนั ก
บริการวิชาการ 

1. โครงการจัดทำสื่อวีดิ
ทัศน์ออนไลน์ธนาคาร
น้ำใต้ดิน 
2. โครงการจิตอาสา 
3. โครงการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า 
4. โครงการปลูกต้นไม้
ตามวาระแห่งชาติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ล้านนาสร้างสรรค ์

 
 

1. จำนวนโครงการ /
หลักสูตรท่ีนำองค์ความรู้
ภูมิปัญญาล้านนาให้  
บริการวิชาการ ฝึกอบรม
ท่ีได้ดำเนินการ 

5 
โครงการ 

โครงการบร ิการ
วิชาการ ท่ี จัดฝึก  
อบรมด้านอาหาร 
และงานหัตถกรรม
ล้านนา 

1. โครงการประด ิษฐ์
กระทง  
2. โครงการประด ิษฐ์
โคม 6 เหล่ียม 
3. หลักสูตรตัดตุง 
4. หลักสูตรสอนอาหาร 
5. หลักสูตรทำร่ม 
 

2. จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่สร้างบรรยากาศ
ล้านนาในสำนักบริการ

3 
โครงการ 

1. ก ิจกรรมการ
ตกแต ่ ง สถาน ท่ี
สร้างบรรยากาศใน

1 .  ก ิ จก ร รมตกแ ต่ ง
สถานท่ี และพิธีเปิดแบบ
ล้านนาในห้องประชุม 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สำคัญตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจ 

KPI เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

วิชาการ และ การบริการ
วิชาการ และการบริการ
ห้องพัก/ห้องประชุม  

การบริการวิชาการ 
เ ช ่ น  โ ค ร ง ก า ร
เสริมสร้างฯ  สปชต. 
2 . ก ิ จ ก ร ร ม ใ น
โครงการบริการวิชา 
การท่ีเผยแพร่ศิลปะ- 
วัฒนธรรมล้านนา  
ว ั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา 
อาหารขันโตก และ
การเยี่ยมชมสถานท่ี
สำคัญทางประวัติ- 
ศาสตร์ล้านนา 

2.  ก ิ จกรรมต ้ อนรับ
ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม โคร ง ก าร 
สปชต .  แบบล ้ านนา 
(ขันโตก) 
3. ก ิจกรรมจัดอาหาร
ว่างแบบล้านนา 
 

3. จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่สำนักบรกิาร
วิชาการได้สนับสนุนให้
ผู ้บริหารและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม  
 

5 
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
การส่งเสริมสร้าง
บรรยากาศ ศิลป 
วัฒนธรรมล้านนา 
(การตกแต่งสถานท่ี
ในเทศกาลต่างๆ  / 
การแต่งกายอนุรักษ์
วัฒนธรรม) 

1.กิจกรรมอนุรักษ์การ
แต่งกายล้านนา 
2.กิจกรรมตกแต่งสถานท่ี
ในเทศกาลสำคัญ ๆ เช่น 
ลอยกระทง 
3. กิจกรรมตักบาตรเท
โวโรหะนะ 
4. กิจกรรมทอดกฐิน 
5. กิจกรรมหล่อเทียน
เข้าพรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
นวัตกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพและการดูแลผู ้สูง 
อายุ 

1. จำนวนโครงการ
บร ิการว ิชาการ การ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต
ที ่ได้พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกช่วงวัย  

1 
โครงการ 

โครงการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ผู้  
สูงอายุด้านอาหาร
และสุขภาพ 

1. โครงการส ่ ง เสริม
ส ุ ขภาพอนาม ั ยและ
ทักษะอาชีพจากวัสดุใน
ท้องถิ ่นแก่ผ ู ้ปกครอง
และนักเรียน 
2. โครงการจัดทำสื่อวีดิ
ทัศน์ออนไลน์การผลิต
ผักไมโครกรีน 

2. จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได้บูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครอง

2 
โครงการ 

โครงการอบรมการ
บร ิหารการเง ิน/

1 .  โ ค ร ง ก า ร ท ำ เ จ ล
แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
กับเทศบาลท่าศาลา 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สำคัญตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจ 

KPI เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

กฎหมาย สำหรับ
ผู้สูงอายุ 

2. โครงการสำรวจความ
พึงพอใจผู้รับบริการ ด้าน
คุณภาพการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
(งานด้านสวัสดิการและ 
สังคม) 

3. ความพ ึงพอใจของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการ 

> ร้อยละ 
80 

โครงการอบรมรู้เท่า
ท ันส่ือเทคโนโลยี
สำหรับผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 85.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริการวิชาการและที ่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

1.อัตราความพึงพอใจ
ของผู ้ร ับการวิชาการ 
ฝึกอบรม สัมมนา  

> ร้อยละ 
80 

โ คร ง ก ารอ บ ร ม
หล ั ก ส ู ต ร  Public 
และ In-house 

ร้อยละ 89.99 

2.อัตราความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ ร ั บ บ ริ ก า ร ท่ี
ปรึกษาและประเมินผล  

> ร้อยละ 
80 

โครงการที่ปรึกษา
และประเมินผล ร้อยละ 90.00 

3. จำนวนโครงการท่ี
ปรึกษาและประเมนิผล 
และงานบริการวิชาการ
รับใช้สังคมท่ีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้นปีละ 
2 

โครงการ 
(14 โครงการ) 

โครงการที่ปรึกษา
และประเมินผล 

โครงการรับใช้สังคม 8 
โครงการท่ีปรึกษาฯ 7 
โครงการ 
รวม 15 โครงการ 

4. จำนวนโครงการ
บร ิการว ิชาการและ
หลักสูตรใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น  

เพิ่มขึ้นปีละ 
2 

โครงการ 

โครงการอบรม/
สัมมนาโครงการท่ี
ปร ึกษาและประ 
เมินผล 

3 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
บริการห้องพัก ห้องประชุม
ที่ตอบสนองต่อความต้อง 
การของลูกค้า 

1. อ ัตราการใช ้ห ้อง
ประชุม หน่วยงานเดิม
กลับมาใช้ซ้ำ (นับเป็น
รายหน่วยงาน) 
 

ร้อยละ 
70 

โ คร ง ก ารจ ั ดทำ
ฐานข ้ อม ู ลผ ู ้ ใ ช้  
บริการ 

-  หน ่ วยงานราชการ
ภายใน มช. 20 หน่วย 
งาน คิดเป็นร้อยละ 42 
-  หน ่วยงานเอกชน6
หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ 15.79 

2 .  อ ั ต ร าก ารครอง
ห้องพัก 
 

ร้อยละ 
60/ ป ี

ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาส ัมพ ัน ธ์
ห้องพัก 
( เ น ้ น ล ู ก ค ้ า รั บ
บร ิการแบบครบ

- ห้องพักอาคารกรีน  
นิมมาน 1 คิดเป็นร้อย
ละ 55.34 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สำคัญตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจ 

KPI เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

วงจรใช้ห้องพักมา
อบรม) 

- ห้องพักอาคารกรีนนิม
มาน 2 คิดเป็นร้อยละ 
32.67 

 
3. อ ัตราการใช ้ห ้อง
ประชุม 
 

> ร้อยละ 
55/ ป ี

ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาส ัมพ ัน ธ์
ห้องประชุม 

ห้องประชุมอาคารกรีน 
นิมมาน 2 คิดเป็นร้อย
ละ42.15 (COVID-19) 

4. อัตราความพึงพอใจ
ห้องพัก ห้องประชุม
ร้อยละของผู้ใช้บริการ 

ห้องพัก
ร้อยละ 

80 

จัดทำแบบสำรวจ/
ต ิ ด ต าม / จ ั ด ท ำ
รายงาน 

- อ ัตราความพึงพอใจ
ห้องพัก ระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ 87.00 

 ห้อง
ประชุม
ร้อยละ 

80 

จัดทำแบบสำรวจ/
ต ิ ด ต าม / จ ั ด ท ำ
รายงาน 

- อ ัตราความพึงพอใจ
ห้องประชุม ระดับมาก
ที ่ส ุด ค ิดเป ็นร ้อยละ 
93.00 

5 .  จ ำ น ว น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ใน
การบริหารจัดการงาน
ห้องพัก/ห้องประชุม  โปรแกรม

การ
จัดการ
ห้องพัก
ห้อง

ประชุม 

ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาส ัมพ ัน ธ์
ห้องพัก ห้องประชุม 

- โ ป ร แ ก ร ม ห้ อ ง พั ก
Hotel Management 
system เ พิ่ ม  Mobile 
Application 
- ระบบ OTAs ในการ
เปิดการจองห้องพักผ่าน 
Website : Expedia , 
booking. com Line@/ 
Facebook Page ช่ อ ง
ทางการติดต่อสื ่อสาร 
และให ้ข ้อม ูลห้องพัก 
ห้องประชุมแก่ลูกค้า  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แสวงหารายได ้เพ ื ่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. จำนวนเง ินรายได้
ข อ ง ส ำ น ั ก บ ร ิ ก า ร
วิชาการเพิ ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 
 

ร้อยละ 5 

ผลการดำเน ินงาน
บริ ก า รห้ อ งพั ก   
ห้องประชุม บริการ
วิชาการ  การบริหาร
สินทรัพย์ของสำนัก
บริการวิชาการ 

ลดลงจากปีก่อน 
ร้อยละ 27.67 

2 .  ต ้ นท ุ น จากก า ร
ดำเน ินงานลดลง

ค่าใช้จ่าย
จากการ

แผนบริหารจัดการ 
/วิเคราะห์ต้นทุน

รายรับ
29,601,060.79 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สำคัญตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจ 

KPI เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

เมื่อเทียบกับผลการ
ดำเนินงาน 

 

ดำเนินงาน
ลดลงร้อย

ละ 5 

การดำเนินงานใน
แต่ละหน่วยธุรกิจ
ของสำนักบริการ
วิชาการ 

รายจ่าย 
36,091,924.36 

3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การบริหารสินทรัพย์ 
 
 

ร้อยละ 5 

แผนพัฒนาปรับปรุง 
พื้นท่ีเพื่อใช้ประโยชน์ 
รองร ับการบริการ
ของ สำน ักฯ และ
การให้เช่าพื้นท่ี 

ลดลงร้อยละ 22.36 
(ลดลงเนื่องจากนโยบาย
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในสถานการณ์โควิด-19
ลดค่าเช่าลง 50%) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
บริหารจัดการเชิงบูรณา

การ 

1. ผลประเมินตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(CMU EdPEx)  
(ปีการศึกษา) 

ผ่านเกณฑ์
ค ะ แ น น
CMU 
EdPEx  
200 

CMU EdPEx 

ม ี ก า ร จ ั ด ท ำ ข ้ อ มู ล
รายงานผลดารดำเนิน 
งานสถานการณ์ไวรัส 
COVID 2019  

2. ระดับความสำเร็จใน
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ   
CMU-MIS เพื่อบริหาร 
งานในภาพรวม 

ระดับ 5 

โครงการพ ัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

ระดับ 5 

3. จำนวนนวัตกรรม
การบริการ 

2 
นวัตกรรม 

โครงการพ ัฒนา
สารสน เทศ เพื่ อ
การบริหารจัดการ 
งานบริการวิชาการ 
และบริการห้องพัก
ห้องประชุม    การ
จัดการความรู้ 

1 . โ ค ร ง ก า ร บ ร ิ ห า ร
จ ั ดการห ้ องพ ั กห ้ อ ง
ประชุม (โปรแกรม) 
2. คู่ มื อ  Guide l ine  
Amazing Thailand Safety 
and Health Administration 
 (SHA) 
3. การพัฒนาร ูปแบบ
และหลักสูตรฝึกอบรม 
จากจัดในห้อง เป็นการ
ฝ ึ ก อบรม ใน ร ู ปแบบ
ออนไลน์ 

4. ผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
>ร ้ อ ย ละ 
80 

กิจกรรมติดตามผล
การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 74.07 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สำคัญตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจ 

KPI เป้าหมาย 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

5. ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ไม่เกินร้อย
ล ะ  4 0
ของรายได้ 

แผนอัตรากำลัง 
ร้อยละ 45.84 

6. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีได้รับการพัฒนา 

> ร ้อยละ 
80 

โครงการพ ัฒนา
บุคลากรประจำป ี

ร้อยละ 90.00 

7.  ร ้ อยละของการ
ประเมินความสุขในการ
ทำงาน  
 

> ร ้อยละ 
80 

โครงการ Happy 
work place 

ร้อยละ 80.17 

 
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 70.37 
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การบริการวิชาการ 
 การบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการดำเนินการในรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ งานท่ีปรึกษา
และประเมินผล งานบริการวิชาการรับใช้สังคม และงานโครงการต่างประเทศ โครงการให้บริการจัดอบรม 
สัมมนา ในหลักสูตร Public และ In-House สามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา
ในหลักสูตร Public จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ หลักสูตร/โครงการ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๘๕๘ คน ในส่วนของ
หลักสูตร In-House จำนวนท้ังส้ิน ๑๖ หลักสูตร/โครงการ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๗,๔๗๐ คน มีรายได้
จากการบริการจัดฝึกอบรม สัมมนา จำนวนท้ังส้ิน ๑๖,๓๕๗,๐๙๓ บาท 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้รับบริการ 
(คน) 

๑ .  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
หลักส ูตรและกระบวน 
การเร ียนการสอนให้มี
ค ุณภาพสู ง  และกา ร
ส่งเสริมโอกาสการมีงาน
ท ำ ขอ งผู้ ที่ จ ะ จบกา ร 
ศึกษา (In House) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิค
ลำพูน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง และการส่งเสริมโอกาส
การมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะที่จำเป็นต่อการ
เข้ารับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 
 

๖๐ 

๒. การประชุมสมาคมนัก
เคม ี เคร ื ่ องสำอางแห่ ง
ประเทศไทย (SCCT) และ
เครือข่ายผู้ประกอบการ 
เครื่ อ งสำอางล ้ านนา
(LCCT) ประจำปี ๒๕๖๒ 
(In House) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่ง
ประเทศไทย (SCCT) ดำเนินการจัดการประชุมสมาคมนักเคมี
เคร่ืองสำอางแห่งประเทศไทย (SCCT) และเครือข่ายผู้ประกอบการ
เครื่องสำอางล้านนา (LCCT) ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อเพ ิ ่มศ ักยภาพให ้ผ ู ้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องสำอางเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจั งหวัด
ใกล้เคียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล 

๑๐๐ 

3. โครงการเสร ิมสร ้ าง
ประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชวีิตของข้าราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จำนวน 5 รุ่น (In-house) 
 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ร ่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดดำเนินโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีว ิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเดือน
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อพัฒนาข้าราชการกลุ ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและข้าราชการตำรวจ ซึ่ง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการดำเนินบทบาทการเป็น
ผู ้นำ และบทบาทในการขับเคลื ่อนการพัฒนาไปสู ่ประเทศไทย ๔.๐ 
พัฒนาทักษะการคิดและทักษะที ่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติง านใน
สภาวการณ์ไม่ปกติ รวมถึงการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคำนึงถึง
ประโยชน ์ของชาต ิ และประชาชนมากกว ่ าประโยชน ์ส ่ วนตน  

๔๙๘ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้รับบริการ 
(คน) 

สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณาการ
และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ โดยเน้นการทำงานที่เป็นจิต
อาสา เพื ่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที ่อย่างยั ่งยืน  
รับทราบแนวคิดของกลุ ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื ่อการพัฒนา
ประเทศและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตใน
พ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน สร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย 
เสริมสร้างความรู้และการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองได้ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับ
ความเครียดจากการทำงาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการทำงาน
ที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เป็น
การชั่วคราว 

4. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตร โครงการส่งเสริม
โอกาสการมีงานทำของผู้ที่
จะจบการ  ศ ึ กษา  ( In 
house) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิค
ลำพูน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร การส่งเสริมโอกาสการมีงานทำ
ของผู้ที่จะจบการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมได้เพิ่มพูนทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อการศึกษา การฝึกงาน            
และการทำงาน  เตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติ สำหรับการสมัคร
งานและการทำงาน 

๖๐ 

5. โครงการทดสอบความรู้
ความสามารถในการเป็น
มั ค คุ เ ท ศ ก์  ป ร ะ จ ำ ปี   
พ.ศ. ๒๕๖ ครั้งที่ ๑ (In house) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ร ่วมกับ กรมการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และ จัดโครงการทดสอบความรู้ ความสามารถใน
การเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั ้งที ่ ๑ ในวันที ่ ๑๘ 
กรกฏาคม ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้ึน 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ได้มีโอกาสพัฒนา
และเพิ ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถ เพื ่อจะได้นำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของประเทศใน
อนาคตต่อไป 

๖๙๔ 

๖. โครงการฝ ึ กอบรม
หลักส ูตร การบริหารการ
เปลี่ ยนแปลง (Change 
Management) (In house) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น ๑ สำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
รับร ู ้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี ่ยนแปลง 
(Change Management) ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน และหน่วยงาน 
ให้พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองอย่างก้าวหน้าและ
ย่ังยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

๖๐ 

7. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พ ัฒนาศ ักยภาพในการ
ปฏิบ ัต ิงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน

สำนักบริการวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพ ัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ หลักสูตร การประเมินโครงการและการบริหารโครงการ ใน
วันที ่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส ่วน

๔๐ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้รับบริการ 
(คน) 

จังหว ัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หล ั กส ู ตรการประเมิ น
โครงการและการบร ิหาร
โครงการ (In House) 

จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการได้มี
ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับการประเมินโครงการ มีวิธีการ เทคนิค และ
เครื่องมือในการบริหารโครงการได้อย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง 

๘. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พ ัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตร การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบ ุคลากรองค ์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (In House) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที ่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานยอมรับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน และทราบถึงปัญหาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาในด้านที่เหมาะสมกับงานหรือหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ 

๔๐ 

9. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พ ัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตร การวางแผนกล
ยุทธ ์(In House) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์หลักการและ
แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ และมีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ใน
การบริหารงานของส่วนราชการ 

๔๐ 

10. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พ ัฒนาศ ักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตร การบริหารการ
เปล ี ่ ยนแปลง (Change 
Management) (In House) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ 
๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจ
และตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และ
เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 

๔๐ 

๑1. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พ ัฒนาศ ักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง ประเภท สาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง และมี

๔๐ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้รับบริการ 
(คน) 

หลักสูตร การบริหารความ
ขัดแย้ง (In House) 

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคนิคการบริหารความขัดแย้งและวิธีจัดการ
ความขัดแย้งภายในองค์กร 

๑2. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พ ัฒนาศ ักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หล ั กส ู ตร การค ิ ดเชิ ง
สังเคราะห์ (In House) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบ ัติ งานของบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ ใน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบ หลักคิดเชิงสังเคราะห์ และเพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร นำมาสังเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ  ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่สังเคราะห์
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 

๔๐ 

๑3. โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บ ุ ค ล า ก ร ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักสูตร ว ิถีพุทธสร้าง
สุขในการทำงาน องค์การ
บ ร ิ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ (In House) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร 
“วิถีพุทธสร้างสุขในการทำงาน” ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ ้างในส ังก ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ ณ  
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ รุ่น ดังน้ี 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มี
ทัศนคติที ่ดีในการทำงานร่วมกัน สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันและการปรับตัวให้อย ู ่รอดต่อสถานการณ์ที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมแบบใหม่ New Normal รวมถึงชีวิตการทำงานได้
อย่างมีความสุข โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก 

๔๕๐ 

๑4. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การสร้าง
ท ีมด ้วยจ ิตอาสา เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การทำงานและลดผลกระ 
ทบต่อชุมชน สังคมและ
สิ ่งแวดล้อม หลักส ูตร 
การสร้างทีมจิตอาสาร่วม
ใจ (In House) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ร ่วมกับ สำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ ๕ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ ๕ และพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน จำนวน ๔ รุ่น 
ดังน้ี 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  จำนวน ๕๘ คน 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  จำนวน ๔๒ คน 
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๗๓  จำนวน ๓๒ คน 
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  จำนวน ๕๐ คน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
ทีมด้วยจิตอาสา และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้หลักจิต
อาสา เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและความสามัคคีใน

๑๘๒ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้รับบริการ 
(คน) 

องค์กร สร้างจิตสำนึกที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ สร้างความ
ตระหนักรู้ในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   

15. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การ
สร ้ างภาวะผู้ นำ สู่ การ
บริหารทีมงานและการสร้าง
ท ีมงานเพื่ อพ ัฒนาการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  
(In-house ) 

     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร การสร้างภาวะผู ้นำ สู ่การ
บริหารงานและการสร้างทีมงาน เพื ่อพัฒนาการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ข้ึน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน บุคลากรทุกระดับหรือผู้ที่
กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความ
พร้อมเป็นผู ้นำและสามารถจูงใจทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน 

๓๙ 

16. โครงการจัดสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป  
(สอบ ก.พ.) ประจำปี ๒๕๖๓ 
(In-house ) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) พร้อมด้วย 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นศูนย์อำนวยการสอบ
ของศูนย์สอบเชียงใหม่ ในการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ประจำปี 256๓ โดยสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ที ่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๓ โดยแบ่งการสอบเป็นสองรอบ (รอบเช้าและรอบบ่าย) ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

๓๔,๙๙๗ 

๑7. โครงการค่ายฝึกอบรม 
การทำวิจัยและผลงานทาง
วิชาการสำหรับบุคลากร 
สายสนับสนุนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๗  
(Public) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ดำเนินการจัด
โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ 
๑๐-๑๒ พฤศจ ิ กายน ๒๕๖๒ ณ สำน ั กบร ิ การว ิ ช า กา ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้มีการฝึกทำวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมี
คุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๑๑๘ 

๑8. หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ 
(Public) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนา
ข้าราชการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 
๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ ้มภูคำ 
เชียงใหม่ เป้าหมายสำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญ
การพิเศษ ชำนาญงานระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตข้ึนไป 
ข้าราชการท้องถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมยึดมั ่นในคุณธรรม เป็นแบบอย่างที ่ด ีของข้าราชการ มี
สมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ ้นเป็นนักบริหารที่ดี 
ส่งเสริมให้มีความรู้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 

๕๕ 

๑9 . การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพัฒนาระบบ  
งานบริหารและธุรการ   

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
(ปขมท.) และ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ดำเนินการ

๓๓๙ 
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ครั้งที่ ๘ เรื่อง “การพัฒนา
งานบริการในมหาวิทยาลัย 
ยุ ค  Digital Disruptive” 
(Public) 

จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ 
ครั้งที่ ๘  เรื่อง “การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัยยุค Digital 
Disruptive” ระหว่างวันที ่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา
ระบบงานบริหารและธุรการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับยุค Digital 
Disruptive 

20. การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพัฒนาระบบงาน 
ห้องปฏิบัติการบุคลากร
สายสนับสนุนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  ครั้ งที่  ๑  
“การสร ้างสรรค์ผลงาน
วิชาการทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
(Public) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที ่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
และ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ชุดที ่ ๑ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๑ “การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความเติบโตในสายงาน
วิชาชีพของตนเอง มีความรู้ในเรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเขียน
งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ และการทำงานวิจัยจากงานประจำทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากร
สายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
อันจะนำมาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 

๖๖ 

21. หลักสูตร เทคนิคการ
เขียนโครงการอย่างมือ
อาชีพ (Public) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมือ
อาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องบัวตอง 
ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโครงการเพ่ือตอบสนองพันธ
กิจนโยบายขององค์กร และเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายใน
และ/หรือภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๗ 

๒2. หลักสูตร การเขียน
ห นั ง สื อ ร า ชก า ร แ ล ะ
รายงานการประชุมที่ มี
ประสิทธิภาพ (Public) 
 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร หลักการเขียนหนังสือราชการ
และการจดบันทึกรายงานการประชุม  ระหว่างวันที ่  ๑๕-๑๗ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถวิเคราะห์หลักการเขียนหนังสือ
ราชการ การจัดทำรายงานการประชุมที่ถูกต้องและเหมาะสมได้อย่าง
เป็นระบบดีย่ิงข้ึน 

๓๒ 

๒3. หลักสูตร New Normal  
& New HR Skill (พ ัฒนา
ทักษะงานบริหารทรัพยากร 
บ ุคคลย ุค New Normal) 
(Public) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร New Normal & New HR Skill 
(พัฒนาทักษะงานบร ิหารทรัพยากรบุคคลยุค New Normal) 
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องบัวตอง ชั้น ๑ 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือ

๒๐ 
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เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดรับกับ
การเปล ี ่ยนแปลงในยุคป ัจจ ุบ ัน รวมไปถึงแนวโน้มของความ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการเพ่ือรับมือให้ทันท่วงทีได้ดีย่ิงข้ึน 

๒4. หลักสูตร เทคนิคการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ ื ่อการพัฒนา
ขับเคลื่อนองค์กร (Strategic 
 Planning to Achieve 
Goals) (Public) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาศ ักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ ื ่อการพัฒนาขับเคลื ่อนองค์กร 
(Strategic Planning to Achieve Goals) ขึ ้น ระหว่างวันท ี ่  
๓๐-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น ๑ สำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญใน
เรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำโครงการเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้
ได้ดีย่ิงข้ึน 

๓๐ 

๒5. หลักสูตร เทคนิคการ
บริหารการเปลี ่ยนแปลง 
และการปรับตัวในองค์กร
ยุค Disruption (Public) 
 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๓ หล ักส ูตร เทคน ิคการบร ิหารการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในองค์กรยุค Disruption ข้ึน ระหว่าง
วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น ๑ สำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อหยิบยกกรณีของ
การเปลี ่ยนแปลงอย่างรอบด้านในปัจจุบันของแต่ละองค์กรทั ้งใน
มุมมองของอดีต ปัจจุบันและอนาคต สะท้อนถึงความเป็นจริงของ
สถานการณ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรได้เข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำค ัญของการเตร ียมความพร ้อมในการร ับม ือก ับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดีย่ิงข้ึน 

๒๕ 

๒6. หลักสูตร การพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ
บ ุคลากรเพ ื ่อยกระดับ
คุณภาพองค์กร (Public) 
 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรเพื ่อยกระดับคุณภาพองค์กร  
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น สำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรตระหนัก
ถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในยุคดิจ ิทัล ให้บุคลากรมีความพร้อมทั ้งทางด้านทักษะความรู้
ความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้าง
มาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรอย่างย่ังยืน 

๔๑ 

๒7. หลักสูตร หัวหน้า
งานกับการพัฒนาการ
บริหารงานประจำวันที่มี 
ประสิทธิภาพ (Public) 
 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการ
บ ร ิ ห า ร ง า นปร ะ จ ำ ว ั นท ี ่ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ  ( Leadership 
Development & Supervisory Skills)  ระหว ่างว ันท ี ่  ๒๗-๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ 

๕๐ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน จำนวนผู้รับบริการ 
(คน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรระดับ
หัวหน้างานหรือผู ้ที ่กำลังจะก้าวสู ่ตำแหน่งหัวหน้างาน ที ่ต้องการ
พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเป็นผู ้นำและสามารถจูงใจทีมงานให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน 

๒8. หลักสูตร เทคนิค
การบร ิการที่ เ ป ็น เลิ ศ
เหนือความความหมาย 
Excellent Service Behavior 
Public 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศเหนือ
ความคาดหมาย (Excellent Service Behavior) ระหว่างวันที่ ๑๐-
๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
องค์กรหรือหน่วยงานได้เสร ิมสร้างความเข้าใจในหลักของการ
ให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการแบบเหนือ
ความคาดหวัง เสริมสร้างความมั่นใจและปลุกพลังการปฏิบัติงาน
พร้อมที่จะให้บริการด้วยใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมได้ดีย่ิงข้ึน 

๔๒ 

๒9. หลักสูตร เทคนิคการ
วางแผนและการจัดงานอี
เ ว้ นท์ อ ย่ า ง มื อ อ าชีพ 
( Event Professional) 
(Public) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร เทคนิคการวางแผนและการจัด
งานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ (Event Professional) ระหว่างวันที่ 
๒๓-๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องบัวตอง ชั ้น ๑ สำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานที่
เกี ่ยวข้องในองค์กรหรือหน่วยงานได้ทราบถึงกระบวนการคิด การ
ออกแบบ การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์กิจกรรม สามารถวาง
แผนการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนารูปแบบ
การจัดงานให้มีความแตกต่างแบบมืออาชีพช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
และชื่อเสียงขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มีสื่อเป็นปัจจัยสำคัญให้ดีย่ิงข้ึน 

๑๓ 

 ๓๘,๒๓๘ 
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 งานส่งเสริมการเรียนรู้ งานที่ปรึกษาและประเมินผล โดยในปีงบประมาณ 2563 โครงการท่ีปรึกษา
ประเมินผล มีจำนวนท้ังส้ิน 7 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
1. การประเมินผลการจัด
ง า น โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง 
2562 

สำนักบริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการจัดงาน                  
โครงการหลวง 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวง            
ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

554 คน 

2.  โครงการ “พ ัฒนา 
สร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่
การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ ่น” 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

สำนักบริการวิชาการ ได้จัด โครงการ “พัฒนา สร้างสรรค์ นวัตกรรม สู่การบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที ่ 4 – 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ  

125 คน 

3) โครงการฝึกอบรมเชิง
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  “ บ ั ญ ชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร ้าง ภ.ด.ส.3” และ 
“ แ บบแ ส ดง ร า ยก า ร
คํานวณภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีที ่ด ินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

สำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ “แบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่  
จำนวน 2 รุ่น คือ 
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 (จำนวน 21 หน่วยงาน) 
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 18 หน่วยงาน) 
 
 

80 คน 

4 .  โ ค ร ง ก า ร ส ำ ร ว จ
ประเมินความคิดเห็นและ
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนในการจัดซื้อ
ที ่ดินขนาดเนื ้อที ่ไม่น้อย
กว ่า 15 ไร ่ แต่ไม ่เกิน 
25 ไร่ ของเทศบาลเมือง
ต้นเปา อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เทศบาลเมืองต้นเปา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจ
ประเมินความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในการจัดซื ้อที ่ดินขนาดเนื ้อที่            
ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ ของเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่  
 600 คน 

5. โครงการสำรวจความพึง
พอใจของผู ้ร ับบริการต่อ
งานบริการขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 

สำนักบริการวิชาการ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ/งานบริการ ดังน้ี 
1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
2) โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ำสาธารณะร้องข้ีทูต ในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
บ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรม    

1,223 คน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

ผู้รับบริการ 
6. การประเมณิประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติ 
ร า ชก า ร เ พื่ อ ก ำ ห น ด
ประโยชน ์ ตอบแทนอื่ น                    
เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  และ
จังหวัดลำพูน 

สำนักบริการวิชาการ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที ่จังหวัด
เช ียงใหม่และจังหว ัดลำพูน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผ ู ้ร ับบร ิการ             
ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
เพ ื ่อกำหนดประโยชน ์ตอบแทนอ ื ่ นเป ็นกรณ ีพ ิ เศษ ประจำป ี  2563                             
จำนวน 73 แห่ง  

73 
หน่วยงาน 

7 . โครงการประเมินผล 

ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562  

สำนักบร ิการว ิชาการ ร ่วมม ือก ับสำนักว ิจ ัยและส ่งเสร ิมว ิชาการเกษตร 
มหาวิทยาล้ยแม่โจ้  ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  

315 คน 
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 งานบริการวิชาการรับใช้สังคม และงานโครงการต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 
โครงการท่ีบริการวิชาการรับใช้สังคม และงานโครงการต่างประเทศ มีจำนวนท้ังส้ิน 6 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
๑ .  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
การศ ึกษาและพ ัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง 

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชน
บนพื้นที ่สูงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า              
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในลักษณะการ
บร ิหารจ ัดการโครงการ ๔ ด ้าน ร ่วมดำเนินการแก ้ไขป ัญหา                
ในพื้นที ่อมก๋อย ภายใต้การดำเนินงานและประสานงานโดยสำนัก
บริการวิชาการ ได้แก่ 
 ๑. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
 ๒. ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียน  
 ๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 
 ๔. ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูแนะแนว 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินแผ่นดิน
จากมหาวิทยาล ัยเช ียงใหม ่ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ใช ้จ ่าย
งบประมาณท้ังสิ้น 797,289 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.59 มีจำนวน
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.50 พบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจของผู ้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที ่รับ
บริการวิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.60 และผู ้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจภาพรวมของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์      
ในภาพรวมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 83.75  

(รอปรับปรงุข้อมูล) 
 

๒. โครงการเสร ิมความรู้
พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 
ตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
ก ุมารีประจำปี 2563 : 
New Normal & Education  
School การจัดการเร ี ยน
การสอนนักเรียนบนพื ้นที่
สูงในยุค New Normal 

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU 
Lifelong Education) ดำเนินโครงการเสริมความรู้พื ้นฐานก่อนเข้า
มหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้หัวข้อ “New Normal & Education 
School การจัดการเรียนการสอนนักเรียนบนพื้นที ่สูงในยุค New 
Normal” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) 
เพื ่อเป็นการสนับสนุนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) อีกทั้ง เป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไม่ให้
เชื้อไวรัสแพร่ระบาด โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่นได้ 
1. ด้านผู ้เรียน จากข้อมูลสถิติสำนักทะเบียนและประมวลผล มี
น ักเร ียนที ่สามารถสอบแข ่นขันต่อในระดับปร ิญญาตร ี ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
31 โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียน
แม่ตื่นวิทยาคม และโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได ้แก ่  คณะพยาบาลศาสตร ์  คณะแพทยศาสตร ์  คณะท ันต
แพทยศาสตร ์ คณะร ัฐศาสตร ์และรัฐประศาสนศาสตร ์   คณะ
สังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ     วิทยาลัย

93 คน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
ศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี ตามลำดับ เมื ่อนักเรียนสำเร็จในระดับ
ปริญญาตรี สามารถกลับมายังภูมิลำเนาและใช้ประโยชน์จากวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินของตนเองได้ 
2. ด้านผู้สอน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากวิทยากร
ระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ
การศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกันไป และสามารถนำไปปรับใช้ในการ
จัดการศึกษา และสามารถแนะแนวการศึกษาในระดับสูงขึ ้นให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนต่อไป 

3. โครงการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
ก ุ มาร ี และงานบร ิ การ
วิชาการที ่ม ีผลกระทบสูง 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม 
สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดทำวารสาร CMU USR สำหรับเผยแพร่
ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์ ใ ห ้ ก ั บ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย นอ ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวบรวมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
ที่มีผลกระทบสูง ภายใต้ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ Service Excellence  
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนทั ้งส ิ ้น 21 โครงการ ซึ ่งเป็น
โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
ร ่วมก ันบ ูรณาการในล ักษณะจ ิตอาสาจากคณะทำงานภายใน
มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื ้นที่
ดำเนินการ ได้แก่ อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสันป่าตอง และ
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

(รอปรับปรงุข้อมูล) 

4 .  โ ค ร ง ก า รบ ร ิ ก า ร
ว ิ ช า กา รร ับ ใช ้ ส ั งคม 
(USR) ประจำปีงบประ 
มาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ 
“ โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพอนามัยและทักษะ
อาชีพจากวัสดุในท้องถ่ิน
แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
บนพื้นที่สูง 

 สำนักบร ิการว ิชาการ ได ้ข ับเคล ื ่อนนโยบายเก ี ่ยวกับ          
การบร ิการว ิชาการแก ่ช ุมชน และความร ับผ ิดชอบต่อส ั งคม 
University Social Responsibility (USR) โดยใช ้ แนวค ิดการนำ             
องค์ความรู้ แนวคิด และกระบวนการทำงานสนับสนุนกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้แก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างสร้างสรรค์ได้ เน้นให้
ผ ู ้ เข้าร ่วมโครงการได้เร ียนรู ้ และตระหนักถึงค ุณค่าของการทำ
ผลิตภัณฑ์ใช้เอง ผ่าน 2 กิจกรรม คือ  
 1)  กิจกรรมการทำสบู่สมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแก่ผู้ปกครองและนักเรียนให้รู้จักพัฒนาสุขภาวะ สุขลักษณะที่
ดี และการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น  
 2) ก ิจกรรมการทำผ ้าม ัดย ้อมจากส ีธรรมชาติ                 
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำผ้ามัดย้อมด้วยสี
จากธรรมชาติ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นและชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ของชุมชน 

ซึ่งดำเนินจัดอบรม ณ โรงเรียนบ้านขุนต่ืน หมู่ 4 บ้านขุนต่ืน 
ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง 
กลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ จำนวน 84 คน และมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ จำนวน 15 คน  

84 คน 

5. โครงการจ ั ดทำสื่ อ
ออนไลน์โครงการบร ิการ
วิชาการรับใช้สังคม (USR) 
ประจำปี งบประมาณ  

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที ่มีการระบาดในประเทศไทย ทำให้มีผู ้ได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤตการ ดังกล่าวฯ เป็นจำนวนมาก สำนักบริการ
วิชาการ จึงให้เล็งเห็นถึงความสำคัญผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรง

5 หลักสูตร 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย 
พ.ศ. 2563 หรือทางอ้อม ได้ร ับการพัฒนาทักษะด้าน Upskill หรือ Reskill            

จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื ่อเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่
สนใจทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื ่อสังคม
ออนไลน์ของสำนักบริการวิชาการ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่  
 1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก นวัตกรรม
ด้านอาหารและผู้สูงอายุ หลักสูตร โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์
การผลิตผักไมโครกรีน  
 ๒) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกนวัตกรรม
ด้านสิ ่งแวดล้อมและพลังงาน หลักสูตร โครงการจัดทำสื ่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ธนาคารน้ำใต้ดิน  
 3) โครงการบร ิการว ิชาการรับใช ้ส ังคม (USR) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมออนไลน์ 
หลักสูตร การผลิตสื่อการตลาดในยุคธุรกิจออนไลน์ (Social Media)  
 ๔) โครงการบร ิการว ิชาการรับใช ้ส ังคม (USR) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมออนไลน์ การ
ผลิตสื่อเพ่ือการตลาดในยุคธุรกิจออนไลน์ (Social Media Marketing 
– SMM)   
 5)  โครงการจัดทำสื ่อวีดิทัศน์ออนไลน์ภาษาต่าง 
ประเทศสำหรับธุรกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ (จีน ญ่ีปุ่น)  

6. โครงการบริการวิชาการ
รับใช้สังคม (USR) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภายใต้หัวข้อโครงการอบรม
ทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับ
ล้างมอื 

 สำนักบริการวิชาการ ได้นำบุคลากรของสำนักบริการ
วิชาการ ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา ให้สามารถผลิตเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือสำหรับใช้ภายในครัวเรือน จำนวน 50 คน ในการน้ี ได้แจกจ่าย
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 200 หลอด  

50 คน 
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การบริการห้องพักห้องประชุม 
  ผลการดำเนินงานบริหารงานบริการห้องพัก ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ ภายใต้ช่ือ 
แบรนด์ Green Nimman CMU Residence @ UNISERV ซึ่งมีห้องพักรวมทั้งส้ิน 156 ห้องแยกเป็น อาคาร
กรีนนิมมาน 1 จำนวน 77 ห้อง มีผู้มาใช้บริการจำนวน 28,164 คนเป็นชาวไทยจำนวน 7,296 คนและเป็น
ชาวต่างชาติจำนวน 20,868 คน มีอัตราการครองห้องคิดเป็นร้อยละ 55.34 และอาคารกรีนนิมมาน 2 
จำนวน 79 ห้อง มีผู้มาใช้บริการจำนวน 19,322 คนเป็นชาวไทยจำนวน 13,178 คนและเป็นชาวต่างชาติ
จำนวน 6,144 คน มีอัตราการครองห้องคิดเป็นร้อยละ 32.67   
 

 1 สถิติการให้บริการห้องพัก ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 1.1 สถิติการให้บริการห้องพัก อาคารกรีนนิมมาน 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เดือน 
จำนวนห้อง
ให้บริการ 

จำนวนผู้มาใช้บริการ ร้อยละของผู้มาใช้
บริการ ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

๑ ตุลาคม  62 2,215 917 3,984 95.26 
๒ พฤศจิกายน 62 1,881 260 3,453 83.60 
๓ ธันวาคม 62 1,072 1,834 278 82.67 
๔ มกราคม 63 1,860 694 2,983 80.00 
๕ กุมภาพันธ์ 63 1,712 335 2,919 78.71 
๖ มีนาคม 63 975 1,910 1,341 28.72 
๗ เมษายน 63 1,200 62 2,338 53.33 
๘ พฤษภาคม 63 1,125 62 2,188 48.40 
๙ มิถุนายน 63 613 184 1,038 27.20 

๑๐ กรกฎาคม 63 267 426 190 12.00 
๑๑ สิงหาคม 63 185 296 66 11.00 
๑๒ กันยายน 63 218 316 90 9.70 

รวม 13,323 7,296 20,868 55.34 

   
  สรุปผลการดำเนินงาน ห้องพัก อาคารกรีนนิมมาน 1 (ห้องพักท้ังหมด 77 ห้อง) ร้อยละของ
ผู้มาใช้บริการห้องพัก อาคารกรีนนิมมาน 1 ร้อยละ 55.34 

0.00

50.00

100.00

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อัตราร้อยละการครองห้องพัก อาคารกรีน นิมมาน 1 
ปีงบประมาณ 2563
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  1.2  สถิติการให้บริการห้องพัก อาคารกรีนนิมมาน 2 
 

 
 

ลำดับ เดือน 
จำนวนห้อง
ให้บริการ 

จำนวนผู้มาใช้บริการ ร้อยละของผู้มาใช้
บริการ ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

๑ ตุลาคม  62 1,149 3,343 998 70.55 
๒ พฤศจิกายน 62 991 1,460 437 41.81 
๓ ธันวาคม 62 1,922 246 3,560 43.77 
๔ มกราคม 63 1,349 1,900 765 55.8 
๕ กุมภาพันธ์ 63 1,262 1,962 384 55.09 
๖ มีนาคม 63 975 1,981 - 40.00 
๗ เมษายน 63 109 248 - 4.60 
๘ พฤษภาคม 63 66 132 - 2.70 
๙ มิถุนายน 63 178 356 - 48.40 

๑๐ กรกฎาคม 63 202 404 - 8.30 
๑๑ สิงหาคม 63 269 532 - 8.00 
๑๒ กันยายน 63 307 614 - 13.00 

รวม 8,779 13,178 6,144 32.67 

   
  สรุปผลการดำเนินงาน สถิติการให้บริการห้องพัก อาคารกรีนนิมมาน 2 (ห้องพักท้ังหมด 79 
ห้อง)ร้อยละของผู้มาใช้บริการห้องพัก อาคารกรีนนิมมาน 2 ร้อยละ 32.67 
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ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อัตราร้อยละการครองห้องพัก อาคารกรีน นิมมาน 2 
ปีงบประมาณ 2563
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 1.3 วิเคราะห์สถิติการจองห้องพักโดยการจองผ่านช่องทางต่างๆ ของปีงบประมาณ 2563 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 

 

ตารางแสดงช่องทางการการจองห้องพักที่ลูกค้าใช้มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลำดับได้ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ช่องทางการจองห้องพัก จำนวนห้อง คิดเป็นร้อยละ 
1 โทรศัพท์ 2,315 56.78% 
2 Walk in 898 21.34% 
3 บุคลากรจองให้ 371 9.02% 
4 โครงการต่างประเทศ 235 6.18% 
5 E-mail 72 2.24% 
6 Line@ 72 2.24% 
7 Facebook 28 1.43% 
8 Booking.com 7 0.37% 
9 Expedia 6 0.35% 

 

 
ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลการจองห้องพักของลูกค้าจากเอกสารการจองและการบันทึกเข้าระบบในแต่ละเดือนของปีงบประมาณ 2563 ( ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2562 จนถึงเดือนกันยายน 2563 ) 
  

 สรุปผล จากกราฟแสดงว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะสำรองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์มากกว่าช่องทางอื่นๆ 
เนื่องจากเป็นช่องทางติดต่อท่ีสะดวกท่ีสุดและง่ายต่อการส่ือสาร สามารถได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง
และทันทีที่มีการติอต่อเข้ามา ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องเพิ่มเสียงรอสายเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเจ้าหน้าท่ี
กำลังสนทนากับลูกค้าท่านอื่นอยู่ เมื่อสายไม่ว่างหรือกรณีติดต่อไม่ได้  
  
 

56.7821.34

9.02

6.18
2.24 2.24 1.43 0.37

0.35
การจองห้องพักผ่านช่องทางต่างๆแสดงเป็นร้อยละได้ดังนี้

โทรศัพท์ Walk in บุคลากรจองให้

โครงการต่างประเทศ E-mail Line@

Facebook Booking.com Expedia
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 2 สถิติการให้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 2.1 สถิติการให้บริการห้องประชุม ปี 2563 
 

 
 

ลำดับ เดือน 
จำนวนคร้ังที่

ให้บริการ 
จำนวนผู้มาใช้บริการ  ร้อยละของ 

ผู้มาใช้บริการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 
1 ต.ค.-62 81 50 31 71.66 

2 พ.ย.-62 61 55 6 50.83 

3 ธ.ค.-62 48 27 21 40.00 

4 ม.ค.-63 71 24 47 59.17 

5 ก.พ.-63 49 40 9 40.83 

6 มี.ค.-63 38 23 15 31.67 

7 เม.ย.-63 ปิดให้บริการในช่วงสถาการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 - 
8 พ.ค.-63 ปิดให้บริการในช่วงสถาการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 - 
9 มิ.ย.-63 33 23 10 27.50 

10 ก.ค.-63 38 31 7 30.64 

11 ส.ค.-63 47 33 14 40.51 

12 ก.ย.-63 43 36 7 28.66 

รวม 509 342 167 42.15 
 

 สรุปผลการดำเนินงาน สถิติการให้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ 2562 (7 ห้อง) ร้อยละของผู้มา
ใช้บริการห้องประชุม อาคารกรีนนิมมาน 2 ร้อยละ 42.15 
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ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อัตราร้อยละการครองประชุม อาคารกรีน นิมมาน 2
ปีงบประมาณ 2563



 

หน้า | 38  
 

                UNISERV CMU 
                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              

                

 3 ผลความพึงพอใจห้องพัก ห้องประชุม ปีงบประมาณ 2563 
  3.3.1 ภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการห้องพัก ความพึงพอใจ ต่อการให้บริการใน
ภาพรวมทั้งหมดในทุกๆ ด้าน คิดเป็นร้อยละ 87.00 
 

 
  3.3.2 สรุปภาพรวมความพึงพอใจการให้บริการห้องประชุม ความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
ในภาพรวมทั้งหมดในทุกๆ ด้าน คิดเป็นร้อยละ 93.00 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

87
81.8

85.4
87.4

88
88.4

91

76 78 80 82 84 86 88 90 92

ความพึงพอใจ ต่อการให้บริการในภาพรวมทั้งหมดใน…
6) ความรวดเร็วของการใช้งานอินเตอร์เน็ต

5) ความเหมาะสมของอาหารเช้า
4) ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พัก

3) ความสะอาดภายในห้องพัก
2) การบริการของแม่บ้านห้องพัก

1) การบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

สรุปภาพรวมความพงึพอใจการให้บรกิารห้องพกั
ประจําปี 2563

93

94.4

96.6

92.6

89.4

92.2

84 86 88 90 92 94 96 98

สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้งหมด…

5) ด้านสถานที่ต้ังและที่จอดรถ

4) ด้านห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์…

3) ด้านสุขอนามัยและสิ่งอ านวยความสะดวก

2) ด้านอาหารและเครื่องด่ืม

1) ด้านการการติดต่อรับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้…

สรุปภาพรวมความพงึพอใจห้องประชุม 
ประจําปี 2563

1) ด้านการการติดต่อรับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

2) ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3) ด้านสุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวก 

4) ด้านห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม 

5) ด้านสถานที่ต้ังและที่จอดรถ 
     

สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้งหมดในทุกๆ
ด้าน 

1)  การบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า 

2) การบริการของแม่บ้านห้องพัก 

3) ความสะอาดภายในห้องพัก 

4) ความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พัก 

5) ความเหมาะสมของอาหารเช้า 

6) ความรวดเร็วของการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
สรุปความพึงพอใจ ต่อการให้บริการในภาพรวมท้ังหมดในทุกๆด้าน   

 

 



 

หน้า | 39  
 

                UNISERV CMU 
                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              

                

ผลงานที่มีความโดดเด่น รางวัลที่ได้รับ 
 4.1 ห้องประชุมที่ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี คือ พ.ศ. 2561 – 
2563 จำนวน 4 ห้อง (ห้องประชุมทองกวาว 1, ทองกวาว 2, อินทนิล และ ฝ้ายคำ) จากสำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 
 

 
 

     
 
 ตามท่ี สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. ได้มอบหมายให้สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์) จำนวน 
4 ห้อง คือ ทองกวาว1 ทองกวาว2 อินทนิล ฝ้ายคำ ต่ออายุในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี คือ
พ.ศ. 2564-2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยให้คุณสุคนธวรรณ หวานแก้ว เป็น
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
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 4.2 กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ ได้รับการรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ 
มาตรฐาน SHA ประเภทโรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   
เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
ควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ท่ีดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จาก
สินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับ
มาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวของไทย 
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การแสวงหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 จากกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นให้สำนักบริการวิชาการมีความสามารถในการหารายได้ที่พึ่งพาตนเองได้ ใน
ปีงบประมาณ 2563 สำนักบริการวิชาการมีรายได้จากการให้บริการวิชาการ บริการห้องพัก ห้องประชุม และ
การบริหารสินทรัพย์ โดยมีการบริหารจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนัก
บริการวิชาการ มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและนำส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
 

รายงานเงินรายรับและรายได้นำส่งมช. หลังหักเงินจัดสรรร้อยละ 10 / ร้อยละ 3 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
บริการวิชาการประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มช.10% ส ำนักบริกำรวิชำกำร

1. ค่าห้องพัก อาคาร 1 3,673,554.53           367,355.45      3,306,199.08        

2. ค่าห้องพัก อาคาร 2 5,644,622.01           564,462.20      5,080,159.81        

3. ค่าห้องประชุมอาคาร 1 28,500.00               2,850.00         25,650.00            

4. ค่าห้องประชุมอาคาร 2 3,518,830.00           351,883.00      3,166,947.00        

5. ค่าเช่าสถานที ่อาคาร 1 350,021.00             35,002.10       315,018.90          

6. ค่าเช่าสถานที ่อาคาร 2 121,250.00             12,125.00       109,125.00          

7. รายได้เบ็ดเตล็ด อาคาร 1 15,828.23               1,582.81         14,245.42            

8. รายได้เบ็ดเตล็ด อาคาร 2 2,902,316.43           290,231.65      2,612,084.78        

9. ดอกเบ้ียรับ 28,347.48               2,834.72         25,512.76            

10. ค่าบริการวิชาการ 25,685,578.59         16,958,540.25      1,789,653.40   6,937,384.94        

    - รายได้ค่าบริการวิชาการ 1,612,951.90   5,347,071.44        

    - ค่าห้องพัก 150,025.00      1,350,225.00        

    - ค่าห้องประชุม 25,230.00       227,070.00          

    -  รายได้เบ็ดเตล็ด 1,446.50         13,018.50            

รวม 41,968,848.27       16,958,540.25    3,417,980.33 21,592,327.69   

1,390,520.00     

22,982,847.69   

รายได้จากการให้บริการหน่วยงานภายใน มช. (ห้องพัก/ห้องประชุม/เบ็ดเตล็ด)

รวมรายได้ทัง้ส้ิน

รำยกำร รำยรับก่อนหักค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิโครงการ

บริการวิชาการวิจัย

รำยได้ท่ีน ำส่ง
หมำยเหตุ
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ในปี พ.ศ.2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สำนักบริการวิชาการได้
มีการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ดังนี้  
 

กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 

Core process 
CP-2 กระบวนการให ้บร ิการ

ห้องพักและห้องประชุม  
2 .1  ก ร ะ บ วนก า ร ใ ห้  
บริการห้องพัก 

ส่วนบริการห้องพัก ห้องประชุม ได้ปิดการให้บริการ
ตั ้งแต่ วันที ่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 
2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ 
ปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้บุคลากร หลีกเลี ่ยงการออกจากที่พัก
อาศัย การเดินทางไปที่ชุมชน และติดตามข่าวสารจาก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเปิดให้บริการเดือน
มิถุนายน 2563   
1. สำน ักบร ิการว ิชาการ ม ีนโยบายให ้บ ุคลากร
ส ับเปล ี ่ ยนการทำงาน โดยให ้บ ุคลากรบางส ่วน
ปฏิบัติงานที่บ้าน ตามโครงการ Work From Home 
เพื ่อป้องกันและลดความเสี ่ยงจากการติดโรคไวรัส 
COVID-19 กับทั้งผู้รับบริการและบุคลากร 
2. สำนักบริการวิชาการ เปิดช่องทางการติดต่อผ่านทาง
ออนไลน์ อาทิเช่น LINE OFFICIAL Facebook Page 
Email และผ่านทางหมายเลขโทศัพท์ 
3. สำนักบริการวิชาการฯยังคงมีนักศึกษาต่างชาติที่พัก
อยู่ ณ อาคารกรีนนิมมาน 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่อยู ่มา
ก่อนจะเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทาง
สำนักฯมีมาตรการป้องกัน และการปฏิบัติตนสำหรับ
นักศึกษาท่ีพักอยู่  
4. สำนักบริการวิชาการได้รับนโยบายจากผู้บริหารใน
การให้บริการห้องพักฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ เร ิ ่มให้บริการตั ้งแต่วันที ่ 4 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
5. สำนักบริการวิชาการ ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการห้องพัก (ร่วมกันฝ่าวิกฤต เอาชนะโควิด-19) 
งานบริการห้องพัก โดยแม่บ้านห้องพักจะส่งผ้าทุกชิ้น 
หมอนทุกใบในห้องพัก ทำความสะอาดฆ่าเชื ้อ ก่อน
นำมาใช้ทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้
มาใช้บริการ 
6. สำนักบริการวิชาการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-
19 ป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ บริเวณจุดที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น ท่ี

ฝ ่ายบร ิการห ้องพัก 
ห้องประชุม 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 

พักผู้ที่มาใช้บริการ เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับ
ราวบันได ลิฟต์ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องน้ำ ลงทะเบียน
จุดคัดกรองพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิผู ้ติดต่อเข้าพักทุก
ครั ้ง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ
ลูกค้าและจัดอาหารเช้าเป็นเซ็ตกล่อง เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการติดโรคไวรัส COVID-19 
7. สำนักบริการวิชาการ จัดทำมาตรการป้องกันและ
แนวปฏิบัติการป้องกันเพื ่อสร ้างความมั ่นใจให้แก่
ผู ้ใช้บริการ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล ้างมือในจุด
บริการต่างๆ ลงทะเบียนจุดคัดกรองพร้อมตรวจวัด
อุณหภูมิผู้ติดต่อเข้าพักทุกครั้ง และสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาท่ีให้บริการลูกค้า 

Core process 
CP-๒ CP 2 .2  ก ร ะ บ วนการ

ให้บริการห้องประชุม 
ส่วนบริการห้องพัก ห้องประชุม ได้ปิดการให้บริการ
ตั ้งแต่ วันที ่ 23 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 
2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ 
ปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการ
แพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้บุคลากร หลีกเลี ่ยงการออกจากที่พัก
อาศัย การเดินทางไปที่ชุมชน และติดตามข่าวสารจาก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเปิดให้บริการเดือน
มิถุนายน 2563   
1. สำน ักบร ิการว ิชาการ ม ีนโยบายให ้บ ุคลากร
ส ับเปล ี ่ ยนการทำงาน โดยให ้บ ุคลากรบางส ่วน
ปฏิบัติงานที่บ้าน ตามโครงการ Work From Home 
เพื ่อป้องกันและลดความเสี ่ยงจากการติดโรคไวรัส 
COVID-19 กับทั้งผู้รับบริการและบุคลากร 
2. สำนักบริการวิชาการ เปิดช่องทางการติดต่อผ่านทาง
ออนไลน์ อาทิเช่น LINE OFFICIAL Facebook Page 
Email และผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 
3. สำนักบริการวิชาการ มีสื ่อประชาสัมพันธ์ การให้
คำแนะนำแก่ผู้ให้บริการเรื่องมาตรการป้องกันในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
4. สำนักบริการวิชาการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-
19 ป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู ้ใช้บริการ บริเวณจุดที ่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น 
เคาน์เตอร์บริการ ที ่จับประตู ที ่จับราวบันได ลิฟต์ 
ห้องพัก ห้องประชุม ห้องน้ำ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือในจุดบริการต่างๆ ลงทะเบียนจุดคัดกรองพร้อม
ตรวจวัดอุณหภูมิผ ู ้ต ิดต่อเข ้าพักทุกครั ้ง และสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีให้บริการลูกค้า 

ฝ ่ายบร ิการห ้องพัก 
ห้องประชุม 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 

5. ห้องประชุมดำเนินการได้เฉพาะกรณี จำกัดจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นการประชุมอบรมสัมมนา ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบแหล่งที่มา พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาการประชุมและการให้บริการ ให้ควบคุม
จำนวนผู้ใช้บริการ และผู้ประชุมมิให้แออัด ทั้งพ้ืนที่ จุด
คัดกรอง ลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์ บริการอาหารและ
เครื่องด่ืม 
6. ให้เว้นระยะห่างโต๊ะ และระหว่างที่น่ังรวมถึงระยะห่าง 
การเดินอย่างน้อย 1.5 เมตร และกรณีที่น่ังเต็ม งดเสริม
เก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม พ้ืนที่รอเข้างานและพ้ืนที่รอคิว 
จัดให้มีทั้งน่ังและยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
7. เตรียมระบบการลงทะเบียนเข้างาน ระบบออนไลน์ 
รวมทั ้งระบบเทคโนโลยีรองร ับสำหรับการประชุม
ออนไลน์ 
8. แนะนำให้ผู้จัดประชุมจัดอาหารแบบกล่อง หรือกรณี
จัดบุฟเฟ่ต์ผู ้เข้าร่วมต้องใส่ถุงมือตักอาหาร และเว้น
ระยะห่าง โดยให้พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารและ
เครื่องด่ืม สวม Face shield ขณะให้บริการทุกครั้ง 

 

กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 

กระบวนการสนับสนุน (Support process) 
SP-1 ก ร ะ บ วนก า ร ด ้ า น         

ง านการตล าดและ
ประชาสัมพันธ์ 

สำนักบร ิการว ิชาการม ีนโยบายให ้บ ุคลากรปฏิบ ัต ิตามหลัก Social 
Distancing เพื่อการป้องกันการติดโรค COVID-19 ด้วยการให้ปฏิบัติงาน 
Work From Home โดยให้จัดตารางการทำงานในที่ทำงานสลับกับการ
ทำงานที่บ้าน แต่ให้มีพนักงานปฏิบัติงานแทนกันได้ ซึ่งฝ่ายฯ ได้จัดตาราง
การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 และการ
สื่อสารกับลูกค้า ด้วยวิธีดังน้ี 
1. ใช ้การประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้ Facebook และ Line@ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์กลาง สื่อสารกับลูกค้ากลุ่มใหญ่ 
2. สื่อสารผ่าน โทรศัพท์ Email Line We-Chat กับลูกค้าโดยตรง 
3. ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าระดับ
องค์กร 

SP-2 กระบวนการ วิ เทศ
สัมพันธ์ 

1.1 จัดทำสื่อและแนะนำการปฏิบัติตนเองให้กับนักศึกษา  
1.2 ดูแลโครงการและเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยการสอนภาษาไทยออนไลน์
เพ่ิมเติม เน่ืองจากนักศึกษาไม่สามารถออกนอกสถานที่เพ่ือการทัศนศึกษาได้ 
1.3 ดูแลความเป็นอยู่ในการกักตัวของนักศึกษาในห้องพัก ตามนโยบายของ 
ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและดูแลนักศึกษาเมื่อ
เจ็บป่วยและพาไปโรงพยาบาล 
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1.4 จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดไข้และแจกหน้ากากอนามัยให้นักศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ให้คำแนะนำการสั่งซื้ออาหารและของใช้ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึง
การให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด 
1.5 สื่อสารกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์กลุ่ม เช่น We-Chat หรือ Line 
เป็นต้น โดยให้มีหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาคอยรายงานสถานการณ์ 
1.6 การพานักศึกษาไปรายงานตัว 90 วัน หรือการต่อวีซ่าด้วยวิธี Drive-
Thru ของกองตรวจคนเข้าเมือง คือ ให้นักศึกษายื่นเอกสารบนรถ และการ
จัดตารางวันและเวลา เพ่ือพานักศึกษาไปไม่เกิน 8 คน/ครั้ง และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 

SP-3 กระบวนการด้านงาน
สารบรรณ 

๑. หลีกเลี่ยงการสื่อสารโดยการพบปะ  มีการแจ้งเวียนเอกสารทาง E-Document 
หรือผ่านระบบออนไลน์กลุ่ม เช่น Line กลุ่ม E-Mail  
๒. หากมีการประชุม ใช้การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และส่ง
เอกสารรายงานการประชุมทาง Line 

SP-๔. กระบวนการด้านทำนุ
บำรุงศ ิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. งดการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการพบปะกันในช่วงที ่มีการงดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย เช่น พิธีรดน้ำดำหัวของสำนักฯ  
2. จัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และตาม
หลัก Social Distancing เช่น การจัดทำบุญวันสถาปนาสำนักฯ ได้มีการจัด
เฉพาะผู ้บร ิหารและบุคลากรของสำนักฯ  การถวายเทียนเข้าพรรษา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
3. จัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และดำเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดโรคได้ ดังน้ี 
- การให้บริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือตามจุดต่างๆ ตั ้งแต่บริเวณ
ทางเข้าอาคาร หน้าห้องประชุม จุดหน้าลิฟท์ เคาน์เตอร์ต้อนรับ รวมทั้งห้อง
ทำงานของผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ 
- จัดทำป้ายรณรงค์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จากกระทรวง  
- ขอความร่วมมือบุคลากรในฝ่ายต่างๆ พร้อมใจกันดูแลรักษาความสะอาด
พื้นที่ส่วนกลาง เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ให้บริการภายในห้องพักและ
ห้องประชุม พร้อมทั้งรถยนต์ตู้โดยสาร 
- ฝ่ายบริการห้องพักฯทำแบบสอบถามการคัดกรองสำหรับผู ้มาใช้บริการ
ห้องพักกรอกข้อมูลก่อนการเข้าท่ีพักของสำนักบริการวิชาการ 
4. จัดทำสรุปแนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค 
COVID-19 เผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในองค์กร 
๕. จัดทำโครงการกิจกรรมจติอาสา “ชาวยูนิเซิฟร่วมใจ เพ้ียวแวดบ้าน” โดย
สำนักบริการวิชาการร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

SP-๕ ก ร ะ บ วนก า ร ด ้ า น
การเงินการคลัง และ
พัสดุ 

1. วางแผนและติดตามการเบิกจ่ายเงินตามความเหมาะสมและความจำเป็น  
เนื่องจากสำนักฯ ได้มีการปิดการให้บริการด้านการฝึกอบรม การให้บริการ
พักห้องประชุม และรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนักฯ 
ได้รับทราบ 
2. วางการแผนจัดซื้อจัดจ้างเท่าท่ีมีความจำเป็น เร่งด่วน    
3. ยกเว้นค่าเช่าสถานที่กับผู้เช่าในช่วงที่ปิดการเรียนการสอน  
4.สรุปข้อมูลรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ 
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ประจำสำนักฯ ได้รับทราบ 
SP-6 กระบวนการควบคุม

ภายในและบร ิหาร
ความเสี่ยง 

1. วางแผน ควบคุมค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ต้นทุนที่สำคัญเพื่อลดต้นุทนในการ
ดำเนินงาน เพ่ือมิให้เกิดความเสี่ยงด้านรายจ่ายสูงกว่ารายรับ 
2. กำชับ สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับบุคลากรถึงการแพร่ระบาด
ของโรคจากไวรัส COVID-19 การปฏิบัติตน และให้บุคลากรสวมหน้ากาก
เมื่อมาปฏิบัติงาน 
3. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 

SP-7 กระบวนการพ ัฒนา
ท า ง ภ า ย ภ า พ แล ะ
ยานพาหนะ 

1. จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 
- จัดทำจุดให้บริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ต้ังแต่บริเวณทางเข้าอาคาร 
หน้าห้องประชุม จุดหน้าลิฟท์ เคาน์เตอร์ต้อนรับ รวมทั้งห้องทำงานของ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ 
- จัดทำป้ายรณรงค์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จากกระทรวง  
- ขอความร่วมมือบุคลากรในฝ่ายต่างๆ พร้อมใจกันดูแลรักษาความสะอาด
พื้นที่ส่วนกลาง เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ให้บริการภายในห้องพักและ
ห้องประชุม พร้อมทั้งรถยนต์ตู้โดยสารก่อนและหลังมีผู้ใช้บริการ 

 

กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 

กระบวนการสนับสนุน (Support process) 
MP-1 กระบวนการนำองค์กร - ควบคุม ดูแล กำชับบุคลากร และสื่อสารกับบุคลากรในการป้องกันและ 

การดูแลความสะอาด  

- จัดการประชุมกับบุคลากร และประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย เพ่ือ 
ติดตามงานและวางแผนการทำงาน  

- วางแผนและกำหนดนโยบายต่างๆ ในการรองรับมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และตามหลัก Social Distancing เช่น 
การวางแผนการปิด-เปิดการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม  การจัดฝึกอบรม  
การสับเปลี ่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงาน (work from home)  การจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาจีนในรูปแบบออนไลน์ การบริหารจัดการในการ
ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร และการให้บริการช่วยเหลือสังคม โดยการมอบ
หน้ากากให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ  และให้บริการที่พักสำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น 

MP-๒ กระบวนการวางแผน
เชิงกลุยทธ์ 

1. มีการประชุมผู้บริหารหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายในปัญหาต่างๆ  ที่
เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม การให้บริการรับใช้สังคม 
การวางแผนการปิดให้บริการห้องพัก ห้องประชุม เป็นต้น 

2. ว ิ เคราห ์สภาพแวดล ้อมขององค ์กร (SWOT Analysis)  ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 4 ด้าน 
3. วางแผนการดำเนินงานและปรับกระบวนการ รูปแบบการดำเนินงาน 
เช่น  
โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
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MP-3 กระบวนการม ุ ่งเน้น
ล ูกค ้า / ผ ู ้ม ีส ่วนได้
ส่วนเสีย 

1. หลีกเลี่ยงการพบปะกับลูกค้า โดยการใช้สื่อออนไลน์เช่น ไลน์แอด  

2. การสื ่อสารเพื ่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้า โดยการทำความสะอาด
สถานที่เป็นประจำ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จุดคัดกรอง จุดให้บริการเจล และ
กระจายข่าวสารผ่านช่องทางไลน์และ facebook  เป็นประจำอย่างต่อเน่ือง 

MP-4  กระบวนการด้านการ
จ ัดการความร ู ้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดทำโครงการสื่อออนไลน์เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป และบุคลากร 

2. วางแผนและปรับปรุงโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีการเหมาะสมจาก
เดิมกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรม
แบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อเน้ือให้ให้บุคลากรได้เข้าไปเรียน 

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อรองร ับการดำเนินงานภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 เช่น การให้บุคลากรทดลองใช้การประชุมออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom การปรับปรุงเว็บไซต์ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 

MP-๕ กระบวนการพ ัฒนา
บุคลากร 

1. วางแผนและปรับปรุงโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีการเหมาะสม เช่น 
จากเดิมกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปรับเปลี่ยน 
เป็นการอบรมแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อเนื ้อหาให้บุคลากรเข้าไปเรียน
ออนไลน์เองได้ 
2. จัดโครงการฝึกอบรมการทำเจล เพื่อบุคลากรสามารถนำความรู้ไปทำ
ให้กับตนเองและครอบครัวได้ 
3. นโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามหลัก Social Distancing และสลับการมา
ปฏิบัติงาน Work From Home แต่มีบุคลากรปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อมี
การเสร็จสิ ้น Work From Home ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน  Work 
From Home เป็นรายบุคคล 
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แผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ไปสู่ New normal  
 ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 กรกฎาคม 2563 
– 30 กันยายน 2564) โดยใช้ค่านิยมหลักและแนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ EdPEx เป็นกรอบแนวคิด 
 

แผนการดำเนินงานไปสู่ 
New normal 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 

สอดคล้องกับค่าน ิยม
หล ักและแนวค ิด 11 
ปร ะ ก า รขอ ง เ ก ณ ฑ์  
EdPEx ในข้อใดบ้าง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลัย 

Core process     
1. กระบวนการให้บริการ
วิชาการ 
1.1 แผนการดำเนินงาน
กระบวนการด้านการจัด
ฝึกอบรม 

ความพึงพอใจ
ของผู้รับรับ

บริการ 

ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 

3. ให้ความสำคัญกับคน     
6. การมุ่งเน้นความ สำเร็จ 
11. การส่งมอบคุณค่า 
และผลลัพธ์ 

ย.6 บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

 1.2 แผนการดำเนินงาน
กระบวนการด้านที่ปรึกษา
และประเมินผล 

ความพึงพอใจ
ของผู้รับรับ

บริการ 

ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 

6. การมุง่เน้นความสำเร็จ 
10. จริยธรรมและความ
โปร่งใส    
11. การส่งมอบคุณค่า
และผลลัพธ์     

ย.6 บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

1.3 แผนการดำเนินงาน
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการรับใช้สังคม 

ความพึงพอใจ
ของผู้รับรับ

บริการ 

ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 

6. การมุ่งเน้นความ สำเร็จ 
9. ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
11. การส่งมอบคุณค่า
และผลลัพธ์     

ย.6 บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

1.3 แผนการดำเนินงาน
กระบวนการด้านการจัด
ฝ ึกอบรมน ักศ ึกษาต ่ า ง 
ประเทศ 

ความพึงพอใจ
ของผู้รับรับ

บริการ 

ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 

3. ให้ความสำคัญกับคน     
6.  ก า รม ุ ่ ง เ น ้นความ 
สำเร็จ 
11.การส ่ งมอบค ุณค่า 
และผลลัพธ์ 

ย.6 บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

2. กระบวนการให้บริการ 
ห้องพักห้องประชุม  
    2.1 แผนการให้ 
บริการห้องพัก 
- การยกระดับมาตรฐาน 
การให้บริการห้องพักให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- การมุ่งเน้นสื่อประชา 
สัมพันธ ์ทางออนไลน์ 
และจ ัดทำโปรโมชั่ น
สำหรับลูกค้าเดิม/ลูกค้า
ใหม่  

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

4.การให้ความสำคัญกับคน 
7.การจัดการเพ่ือนวัตกรรม  
11.การส ่ งมอบค ุณค่า 
และผลลัพธ์ 

ย.7 แสวงหารายได้ฯ 
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แผนการดำเนินงานไปสู่ 
New normal 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 

สอดคล้องกับค่าน ิยม
หล ักและแนวค ิด 11 
ปร ะ ก า รขอ ง เ ก ณ ฑ์  
EdPEx ในข้อใดบ้าง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลัย 

- การส่งเสริมให้ลดการ
ใ ช ้ ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
พล ังงานอย ่างคุ้ มค ่า
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่ง 
แวดล้อม 
   2.2 แผนการให้บริการ
ห้องประชุม 
-ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จัดประชุมอย่างยั่งยืน  
- การจัดทำแพ็คเก็จห้อง
ประชุมสำหรับกลุ ่มผ ู ้รัก
สุขภาพ 
- การร่วมอนุรักษ์สนับสนุน 
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4. การให้ความสำคัญกับคน 
7.การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
11. การส่งมอบคุณค่า
และผลลัพธ์ 

ย.7 แสวงหารายได้ฯ 

 

แผนการดำเนินงานไปสู่ 
New normal 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 

สอดคล้องกับค่าน ิยม
หลักและแนวคิด 11 
ปร ะ ก า รของ เ กณฑ์  
EdPEx ในข้อใดบ้าง 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย 

Support Process     
1. SP-1 ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร 
   1.1 แผนการประชาสัมพันธ์ 
เ ชิ ง รุ กและการสื่ อสา ร  
 - การพัฒนาการตลาดและ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
- การจัดทำสื่อออนไลน์ 

จ ำ น ว น โ ค ร ง 
กำร /กิ จกร รม
ประชำสัมพันธ์
เชิงรุก 

3 โครงการ/
กิจกรรม 

4. การให้ความสำคัญ
กับคน 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

2. SP-2 กระบวนการวิเทศ
สัมพันธ์ 
   2.1 แผนการจัดทำสื่อ
ออนไลน์ 

จ ำนวนโค ร ง 
การ/กิจกรรม 
ในการ ให ้บริ  
ก า ร ว ิ ช าการ
ต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

4. การให้ความสำคัญ
กับคน 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

3. SP-3 กระบวนการด้าน
งานสารบรรณ 

ร ะ ด ั บ ค ว า ม 
ส ำ เ ร ็ จ ในการ
สื ่อสารในระบบ 

ระดับ 5 
4. การให้ความสำคัญ
กับคน 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 
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   3.1 แผนการบร ิหาร
จ ัดการด ้านงาน   สาร
บรรณ 
- การประชุมด้วยระบบ
ออนไลน์ 
- การแจ้งเวียนเอกสารทาง  
E-document เพ ื ่อลดจำ 
นวนกระดาษ 

CMU- MIS ( E-
document) 

4. SP-4 กระบวนการด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอน ุ ร ั กษ ์ทร ัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จำนวนโครงการ
ทำนุบำรุงฯและ
จำนวนโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวด 
ล้อม 

15 โครงการ 

4. การให้ความสำคัญ
กับคน 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

5 .  SP- 5 กร ะ บว นกา ร
จัดการด้านการเงิน การ
คลัง และพัสดุ 
-  ก า ร ว า ง แ ผ น ด ้ า น
งบปร ะ ม า ณ  ร า ย ร ั บ -
รายจ่าย และการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื ่อลดต้นทุนในการ
ดำเนินงาน 

ต้นทุนจากการ
ดำเนินงานลดลง 

ลดจากปีก่อน 

10. จริยธรรมและความ
โปร่งใส 

ย.7 แสวงหำรำยไดฯ้  

6 .  SP-6 กร ะบวนกา ร
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง 
- แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ระดับความสำเร็จ 
ในการบร ิหาร
ความเสี่ยง ระดับ 5 

10. จริยธรรมและความ
โปร่งใส 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

7 .  SP-7 กร ะบวนกา ร 
พ ัฒนาทางกายภาพและ
ยานพาหนะ 
-  ว า ง แ ผ นกา รพ ัฒนา
กายภาพท ั ้ งภายในและ
ภายนอก 
- ควบคมุการใช้ยานพาหนะ 

จ ำ น ว น โ ค ร ง 
การ/กิจกรรมใน
การพัฒนากาย 
ภาพ 3 โครงการ 

4. การให้ความสำคัญ
กับคน 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

8. MP-1 กระบวนการนำ
องค์กร 
   8.1 แผนการนำองค์กร 
-  ท บ ท ว น ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน กำหนดทิศทาง
แ ล ะ เ ป ้ า ห ม า ย ใ น ก า ร
ดำเนินงานภายในสถาน 
การณ์ 

ผลการประเมิน
ผู้บริหาร 

ระดับดีมาก 

1. มุมมองเชิงระบบ 
2. การนำองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ 
10. จริยธรรมและความ
โปร่งใส 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 
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- ติดตาม และปรับปรุงการ
ดำเนินงาน เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนขององค์กร 
9.  MP-2 กระบวนกา ร
วางแผนเชิงกลุยทธ์ 
   9.1 แผนเชิงกลยุทธ์ 
-  ต ิดตาม และวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ถ่ายทอดเพื่อ
ขับเคลื่อน  
- ติดตามผล และนำผลมา
ทบทวนปร ับปร ุ ง  เพื่ อ
ก ำ ห น ด แ น ว ป ฏ ิ บ ั ติ /
นโยบายในการปฏิบัติงาน 

ผลการดำเนิน 
ง า นต า ม ย ุ ท ธ 
ศาสตร์ 

ร้อยละ 80 

1. มุมมองเชิงระบบ 
2. การนำองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

10. MP-3 กระบวนการ
มุ่งเน้นลูกค้า / ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
- แผนการตลาด วิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน  
และการประเมินความพึง
พอใจของล ูกค ้าและผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 80 

6.  การมุ่ ง เน ้นความ 
สำเร็จ 
8. การจ ัดการโดยใช้
ข้อมูลจริง 
9. ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
11. การส่งมอบคุณค่า 
และผลลัพธ์ 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

11. MP-4 กระบวนการ
ด้านการจัดการความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   11.1  แผนการจัดการ
ความรู้ 
- โครงการจัดการความรู้ 
   11.2 แผนพัฒนาระบบ 
สารสนเทศส่วนกลาง 
   11.3 แผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการห้องพัก
ห้องประชุม 

11.1 ร ้อยละ
ความพึงพอใจ
จากการอบรม 
 
1 1 . 2 - 1 1 . 3 
จำนวนนวัต กรรม 
การบริการ 

ร้อยละ 80 
 

1 นวัตกรรม 

1. การให้ความสำคัญ 
5.  การ เร ี ยนรู้ ร ะ ดับ
ส ถ า บ ั น แ ล ะ ค ว า ม
คล่องตัว 
7 .  ก า ร จ ั ด ก า ร เ พ่ื อ
นวัตกรรม  
8. การจ ัดการโดยใช้
ข้อมูลจริง 

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

12.MP-5 กระบวนการ 
พัฒนาบุคลากร 
   1 2 . 1  แ ผ น พ ั ฒ น า
บุคลากรของสำนักฯ 
- จัดโครงการฝึกอบรมตาม
ความต้องการของบุคลากร 

ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 100 

4. การให้ความสำคัญ
กับคน 
5.  การ เร ี ยนร ู ้ ร ะ ดับ
ส ถ า บ ั น  แ ล ะ ค ว า ม
คล่องตัว  

ย.8 บริหำรจดักำรเชิง
บูรณำกำรฯ 

 ร้อยละของการ
ประเม ินความ 
สุขในการทำงาน 

ร้อยละ 80 
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หมายเหตุ :  ค่านิยมหลักและแนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ EdPEx มีดังนี้ 
 1. มุมมองเชิงระบบ  
 2. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์  
 3. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน  
 4. การให้ความสำคัญกับคน  
 5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความคล่องตัว  
 6. การมุ่งเน้นความสำเร็จ  
 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม  
 8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  
 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 10. จริยธรรมและความโปร่งใส  
 11. การส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์ 
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กิจกรรมรดน้ำดำหัว 
อดีตผู้บริหารมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
 สำนักบริการวิชาการได้ให้ความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรสำนักบริการวิชาการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเป็นการท าน ุบ  าร ุงศิลปว ัฒนธรรมและอนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อม ดังน ี ้  ร ่วมงานท าบุญกฐินของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ วัดฝายหิน งานตักบาตรเทโวโรหณะ และตักบาตรวันส าคญัต่างๆ 
ร่วมท าบญุหล่อเทียนพรรษา ณ ศาลาธรรม และถวายเทียนพรรษา ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมท าบุญสืบชะตาประตูเมือง ณ ประตูสวนดอก จัดกิจกรรมท าบุญเนื่องในโอกาสวัน
ครบรอบสถาปนาสำนักบริการวิชาการเป็นประจำทุกปี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day จัดกิจกรรม 5ส กิจกรรมรักษาสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสำนักบริการวิชาการ กิจกรรมรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน การรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำมัน ลดการใช้กระดาษ 

 
      
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานทอดกฐิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563  

ณ วัดฝายหิน 

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมโครงการจิตอาสา  
เราทำดีด้วยหัวใจ 



 

หน้า | 54  
 

                UNISERV CMU 
                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              

                

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการปลูกต้นไม้บริเวณลานจอดรถหน้า
สำนักบริการวิชาการ 

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล 
อ. พร้าว จ. เชียงใหม ่

พิธีทำบุญวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ 
ครบรอบ 31 ปี 

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานเลี้ยงฉลอง 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

ประจำปี 2563  
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การอนุรักษ์พลังงาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร เริ่มดำเนินการติดต้ังต้ังแต่ 2562 - 2563 ซึ่งใน
ส่วนของสำนักบริการวิชาการ ติดตั้งบริเวณหลังคาอาคารกรีนนิมมาน 1 และ อาคารกรี นนิมมาน 2 โดย
อาคารกรีนนิมมาน 1 มีขนาดกำลังไฟฟ้าท่ีผลิต 108.29 kWp และอาคารกรีนนิมมาน 2 มีขนาดกำลังไฟฟ้าท่ี
ผลิต 41.14 kWp รวมทั้ง 2 อาคาร 149.43 kW ซึ่งจะทำให้การประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้าลดลงจากค่าไฟฟ้า
ปกติประมาณ -88 สตางค์/หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า | 56  
 

                UNISERV CMU 
                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              

                

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก เพื่อรองรับระบบ CMU-NET 2020 
(Network 10GB) 

  ย้ายจุดเชื ่อมต่อสัญญาณเครือข่ายหลัก (Uplink CoreSwitch Node) จากห้องระบบ
เครือข่ายเดิม (ภายในอาคาร วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล) มายังห้องระบบเครือข่ายหลักใหม่ (ภายใน
อาคารกรีนนิมมาน2) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลัก (CoreSwitch) และอุปกรณ์บริหาร
จัดการระบบเครือข่ายหลักใหม่ (Firewall Fortinet101F)  
  เชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากอาคารศูนย์ฝึกอบรม(Branch) กับอาคารสำนักงานส่วนกลาง 
(Headquarter) ในรูปแบบ Site to Site VPN  

▪ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงแรม (Hostel Management)  
  ย้ายระบบบริหารจัดการโรงแรมจากการติดต้ังภายในหน่วยงาน ไประบบคอมพิวเตอร์เสมือน 
(Virtual Machine) บน CMU Private Cloud เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ 
  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงแรม ในรูปแบบ Web Applications On Smart Device 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว Anytime Anywhere 
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▪ ติดต้ังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง Q-NAP (NAS-Storage) 
  ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง Q-NAP322 ให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 
รวดเร็ว และสามารถรองรับการทำงานจากภายนอก (VPN) เพื่อให้การทำงานจากข้อมูลส่วนกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ของบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ  2563 
 

ไตรมาส 1 
 (ตุลาคม 2562 –  ธันวาคม 2562) 

ตุลาคม ( ๘ โครงการ) พฤศจิกายน ( ๔ โครงการ) ธันวาคม ( ๕  โครงการ ) 
1. การเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิก กบข. ประจำปี 2562 
วันที ่ 3 ตุลาคม 2562 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส ผู้เข้าร่วม (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) 
1.นางสาวนัทธฤดี  ฤกษ์นิยม 

1. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
การเขียนจดหมายและอีเมล์เป็น
ภาษาอังกฤษ วันที่ ๗,๑๔,๒๑,๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพระยา
ศร ีว ิสารวาจา ผู ้ เข ้าร ่วม (ไม ่มี
ค่าใช้จ่าย) 
1.นางสาวช่อลดา  อะตะถา 
2.นางสาวนันทนัช  พรหมชัย 

1. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
การเขียนจดหมายและอีเมล์เป็น
ภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๒,๑๙,๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพระยา
ศรีว ิสารวาจา ผู ้เข้าร่วม (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) 
1.นางสาวช่อลดา  อะตะถา 
2.นางสาวนันทนัช  พรหมชัย 

2. การเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. 
3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งท่ี 5 วันท่ี 
3-5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม
ดวงจิตต์ จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 
(มีค่าใช้จ่าย 121,520 บาท) 
1. ผู้บริหารและบุคลากรจำนวน 
12 คน 

2. การเข้าร่วมอบรม Enterprise 
Architecture หัวข ้อ การบ ูรณา
การ IT เข้ากับ Business อย่างเป็น
ระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อม
เข้าสู ่ New Digital Age วันที่ 15 
พฤศจ ิกายน 2562 ณ สำนัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. 
ผู้เข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. รศ.ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง 
2. นายอภิรักษ์  อินทารส 

2. การเข้าร่วมอบรมเรื่องกรณีศึกษา
เกี่ยวก ับการจ ัดซื้ อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการ
จัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2562 
ณ สำน ั กบร ิ การว ิ ชาการ มช. 
ผู้เข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. นางอรกานต์ ไชยยา 
2. นางอรุณวรรณ  รินเช้ือ 
3. นางสาวพรประภา  รุ่งทรัพย์กุล 
4. นางสาวเกศวรรณ  แปงคำ 
5. นางสาวจิราพร  กองมณี 

3. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการ
เข ี ยนจดหมายและอี เมล ์ เป็ น
ภาษาอ ังกฤษ ว ันท ี ่  ๓,๑๐,๑๗, 
๒๔,๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพระ
ยาศรีว ิสารวาจา ผู ้เข้าร่วม (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) 
1. นางสาวช่อลดา  อะตะถา 
2. นางสาวนันทนัช  พรหมชัย 

3. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 วันท่ี 31 ตุลาคม– 
1 พฤศจิกายน 2562 ณ บุราภัฎ  
ร ีสอร ์ท อ.เช ียงดาว จ.เช ียงใหม่  
ผู้เข้าร่วม (มีค่าใช้จ่าย 60,445 บาท) 
1. ผู ้บริหารและบุคลากรจำนวน 
39 คน 

3. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำ
ยุคใหม่ วันท่ี 16 -18 ธันวาคม 
2 5 6 2  ณ  โ ร ง แ ร ม คุ้ ม ภู ค ำ   
จ.เช ียงใหม่  ผ ู ้ เข ้ าร ่ วม (ไม ่ มี
ค่าใช้จ่าย) 
1. นายจิราธิวัฒน์  ไชยช่อฟ้า 
2. นางสาวศุภัทรา  ผลเพิ่ม 
3. นางสาวพรทิพย์  กล้าสันเทียะ 
4. นางสาวช่อลดา  อะตะถา 
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ไตรมาส 1 
 (ตุลาคม 2562 –  ธันวาคม 2562) 

4. การเข้าร่วมโครงการอบรม
เรื่องการฟ้องคดีปกครองสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย วันท่ี 
6  ต ุ ลาคม 2562 ณ สำนั ก
บริการวิชาการ ผู้เข้าร่วม (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) 
1. รศ.เหรียญ  หล่อวิมงคล 
2. นางอรกานต์  ไชยยา 
3. นายนิคม  หล้าอินเช้ือ 

4. การเข้าร่วมอบรมเรื ่องเทคนิค
การเขียนหนังสือเพื่อการสื ่อสาร
และเทคนิคการเขียนวาระและ
ร า ย ง าน ก า ร ป ร ะ ช ุ ม อ ย ่ า ง มี
ประส ิทธ ิภาพ  ว ั นท ี ่  27 -28 
พฤศจ ิกายน 2562 ณ สำนัก
บริการวิชาการ ผู ้เข้าร่วม (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) 
1. นางสาวกฤติกา  ชุมภูชนะภัย 
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  หมูคำ 
3. นางสาวภัทรรัตน์  เวียงจันทร์ 
4. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย  
5. นางสาวนันทนัช  พรหมชัย 

4. โครงการ ยกระดับมาตรฐานการ
ให ้บร ิการ (Supportive Services 
Enrichment Program)  year to 
2020 
Module 1 : หลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ของการให้บริการ Training Course : 
Creating added value of service 
รุ่นท่ี 1 : วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 
รุ่นท่ี 2 : วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. ผู้เข้าร่วม 
บ ุคลากรสำน ักบร ิการว ิชาการ 
จำนวน 27 คน 

5.การเข้าร ่วมสัมมนา “Training 
AUTOCAD 2020 (Architecture 
Tool) วันท่ี 16 ตุลาคม 2562  
ณ โรงแรมสมายล้านนา จ.เชียงใหม่ 
ผู้เข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. นายอภิรักษ์  อินทารส 

 5. โครงการ ยกระดับมาตรฐานการ
ให ้บร ิการ (Supportive Services 
Enrichment Program)  year to 
2020 
Module 1 : หลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ของการให้บริการTraining Course : 
Creating added value of service 
รุ่นท่ี 2 : วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. ผู้เข้าร่วม 
บ ุคลากรสำน ักบร ิการว ิชาการ 
จำนวน 37 คน 

6. การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง 
Professional HR 4.0 ยกระ ดั บ
สมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงาน
บุคคลมืออาชีพ วันที่ 17 ตุลาคม 
2562 ณ สำนักบร ิการว ิชาการ 
ผู้เข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. นายนิคม  หล้าอินเช้ือ 
2. นายอาทิตย์  คำหล้า 
3. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 
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ไตรมาส 1 
 (ตุลาคม 2562 –  ธันวาคม 2562) 

7. การเข้าร่วมอบรมเรื่องการศึกษา
เก ี ่ยวกับการจัดซ ื ้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการ
จัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ 
วันที ่ 26-27 ตุลาคม 2562 ณ 
สำนักบริการวิชาการ มช. ผู้เข้าร่วม 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. นางสาวพรประภา  รุ่งทรัพย์กุล 
2. นางสาวเกศวรรณ  แปงคำ 
3. นางสาวจิราพร  กองมณี 
4. นางสาวอรุณวรรณ  รินเช้ือ 

  

8.การ เข ้ าร่ วมอบรม Digital 
Transformation Unboxed  
Microsoft Educayion Day@CMU 
วันที ่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มช. ผู้เข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. นายอภิรักษ์  อินทารส 
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ไตรมาส 2 
(มกราคม 2563  –  มีนาคม  2563) 

   มกราคม   ( ๑ โครงการ )     กุมภาพันธ์   ( 3 โครงการ ) มีนาคม   ( 3 โครงการ ) 
1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเรื่อง
ข้อช้ีแจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วย
ม าต ร ฐ าน แ ละ ห ล ั ก เ ก ณ ฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 วันท่ี 
9 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วม 
1. นางสุวิชา  ยอดสุทธิ 
2. นายนิคม  หล้าอินเช้ือ 
3. นายรุจนยุคันต์  จิณณธรรม 
4. นางสาวอรุณวรรณ  รินเช้ือ 

1. การเข้าร่วมอบรมเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
สำหร ั บผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  ว ั นท ี ่  19 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักบริการ
วิชาการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้เข้าร่วม  
1. ผ ู ้ อำนวยการสำน ักบร ิการ
วิชาการ 
2. นางอรกานต์  ไชยยา 
3. นางสาวอรุณวรรณ รินเช้ือ 
4. นางสาวพรประภา  รุ่งทรัพย์กุล 
5. นางสาวเกศวรรณ  แปงคำ 

1. การเข้าร่วมโครงการบรรยาย
เ รื่ อ ง  สตง .  ก ั บหารบร ิ ห า ร
มหาว ิทยาลัย ว ันท่ี 9 มีนาคม 
2563 ณ สำนักบริการวิชาการ 
ผู้เข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. รศ.เหรียญ  หล่อวิมงคล 
2. รศ.ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง 

 2 .  ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม เ ร ื ่ อ ง 
“Introduction to TQA/EdPEx 
(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TQA/EdPEx)” 
วั น ท่ี  4-5 กุมภาพัน ธ์  2563  
ณ ห้ อ งประช ุ มแกรนด ์ ว ิ ว  3 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม 
2. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 
3. นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก 
4. นางสาววัณนิดา ทิศอุ่น 

2. การเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Work 
Process Improvement ( ก า ร
พัฒนากระบวนการทำงาน) วันท่ี 
18  ม ี น าคม  2563 ณ ห ้ อ ง
ประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด ์ว ิ ว  ( ไม ่ม ีค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ) 
ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม 
2. นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ 
3. นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก 

 3. การเข้าร่วมอบรมเรื ่อง “เจาะลึก 
TQA/EdPEx Criteria” ในวันที ่ 6-7 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแก
รนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้เข้าร่วม 
1. นางอรกานต์ ไชยยา 
2. นางสุวิชา ยอดสุทธิ 
3. นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม 

3. การเข้าร่วมโครงการอบรม “การ
ใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในรูปแบบ
การอบรมผ ่านระบบ Microsoft 
Teams วันที่ 19 มีนาคม 2563 
ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม 
2. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 
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ไตรมาส 3 
(เมษายน 2563  –  มิถุนายน  2563) 

เมษายน ( 1 โครงการ ) พฤษภาคม ( 2 โครงการ ) มิถุนายน  ( 2 โครงการ ) 
1. การเข้าร่วมอบรมเรื ่อง “การ
สร ้ าง LINE Front-End E-Frame 
work Application เพื่อการเรียกใช้”  
วันท่ี 8 เมษายน 2563 ในรูปแบบ
การอบรมผ่านระบบ ZOOM (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) ผู้เข้าร่วม  
1.นายอภิรักษ์  อินทารส 

1. การเข้าร่วมอบรมภายในเรื่อง 
“ เ ทคนิ คก ารประ เมิ น ผลการ  
ดำเนินโครงการ” โดยวิทยากร  
รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร ในวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2563 ณ สำนัก
บริการวิชาการ ผู้เข้าร่วม  
1. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  
2. นางอรกานต์  ไชยยา 
3. นายนิคม  หล้าอินเช้ือ 
4. ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ 
5. นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม 
6. นางสาวอรุณวรรณ รินเช้ือ  
7. นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ 
8. นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ 
9. นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน 
10. นายณัฐพงศ์ คำกลม 
11. นายมนตรี วงค์ใหม่ 
12. นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ 

1. การฝึกอบรมและการเสวนาเชิง
วิชาการ หลักสูตร กฎหมายแรงงาน
กับสถานการณ์ COVID-19 วันท่ี 
26 ม ิถ ุนายน 2563 ณ สำนัก
บริการวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย  
 
 

 2. การเข ้าร ่วมก ิจกรรม “EdPEx 
Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” ใน
รูปแบบการอบรมผ่านระบบ zoom 
meeting วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้เข้าร่วม  
1. นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม 
2. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 

2. การจัด KM เรื่องกระบวนการ
เบิกจ่าย จัดซื้อ/จัดจ้าง ร่วมกับฝ่าย
บริการวิชาการ เรื ่อง “การจัดทำ
งบประมาณโครงการ” วันท่ี  29 
มิถุนายน 2563 ณ สำนักบริการ
วิชาการ ผู้เข้าร่วม บุคลากรสำนัก
บริการวิชาการ จำนวน 21 คน 
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ไตรมาส 4 
(กรกฎาคม 2563  –  กันยายน  2563) 

กรกฎาคม (  8  โครงการ ) สิงหาคม (  4  โครงการ ) กันยายน  (  6  โครงการ ) 
1. การเข้าร่วมโครงการอบรม 
เร ื ่อง “การใช ้งานระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดต้ังบนหลังคา” ในวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันวิจัย
และพ ัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
ผู้เข้าร่วม  
1. นายหนึ่งภิวัฒน์ สุขใส 
2. นายเจษฎา หล้าอินเช้ือ 

1. การเข้าร่วมโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในใน
รูปแบบการอบรมผ่านระบบ zoom 
วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 

1. การเข้าร ่วมโครงการพ ัฒนา
บุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 
๒๕๖3 วันที่ 3-4 กันยายน 2563 
ณ อำเภอแม่ร ิม จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู ้เข้าร่วม บุคลากรสำนักบริการ
วิชาการ จำนวน 50 คน 

2. การเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง 
“การประชุมผ่านสื่อออนไลน์” ใน
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ณ สำนัก
บร ิ การเทคโนโลย ี สารสนเทศ 
ผู้เข้าร่วม  
1. นายนิคม หล้าอินเช้ือ 
2. นายอภิรักษ์ อินทารส 

2. การเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมม
จาริณี เพื ่อถวายเป็นพระราชก ุศล 
เนื ่องในโอกาสที ่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชน
พรรษา 87 พรรษา ว ันท่ี 10-13 
สิงหาคม 2563 ณ ศาลาธรรม 
มหาว ิทยาลัย เชียงใหม่ และศูนย์
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริ
ภุญไชย จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วม 
1. นางอรกานต์ ไชยยา 
2. นางสาวพรทิพย์ กล้าสันเทียะ 
3. นางศิริกานต์ สารขาว 
4. นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก 

2. การเข้าร ่วมสัมมนาผู ้บร ิหาร
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจำปี 
2563 ว ันที ่  19-20 กันยายน 
2563 ณ โรงแรมด ิ เอ ็ มเพรส
เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม  
1. ร.ศ. เหรียญ หล่อวิมงคล 
2. ร.ศ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง 
3. นางอรกานต์ ไชยยา 
4. นายนิคม หล้าอินเช้ือ 

3. การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมตาม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
ฝึ กซ้ อมรั บมื อ เมื่ อ เ กิ ด เห ตุ
แ ผ่ น ดิ น ไห ว” ใน ว ั น ท่ี  10 
กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการ
วิชาการ ผู้เข้าร่วม บุคลากรสำนัก
บริการวิชาการ จำนวน 42 คน 

3. การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี ่ยน
เร ียนร ู ้ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 
2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ 
คณะร ัฐศาสตร ์และร ัฐประศาสน-
ศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
1. นายนิคม หล้าอินเช้ือ 
2. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 

3. การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง “โรคจากการ
ทำงาน และแนวทางการประเมิน
ปัจจัยเส่ียงในการทำงาน” วันท่ี 
23 กันยายน 2563 ณ สำนัก
บร ิการว ิชาการ มหาว ิทยาลัย 
เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 

4. การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัต ิการ เร ื ่อง “โรคจาการ
ทำงาน office syndrome” ใน

4. การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
บริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตาม
โครงการจัดซื ้อซอฟต์แวร ์ระบบ
รักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่อง

4. การเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ฟัง
เสียงสังคมผ่านเครื่องมือออนไลน์ 
Social listening and Sentiment 
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ไตรมาส 4 
(กรกฎาคม 2563  –  กันยายน  2563) 

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 
ณ สำนักบริการวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
1. นายนิคม หล้าอินเช้ือ 
2. นางสาวอรุณวรรณ รินเช้ือ 
3. นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม 
4. นายหนึ่งภิวัฒน์ สุขใส 
5. นายเจษฎา หล้าอินเช้ือ 

แม ่ ข ่ าย และล ู กข ่ าย (Endpoint 
Protection) ว ั นท ี ่  28 ส ิ งหาคม 
2563 ณ สำนักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้เข้าร่วม 
1. นายอภิรักษ์ อินทารส 
2. นายเจษฎา หล้าอินเช้ือ 

analysis tools” วันท่ี 23 กันยายน 
2563 ผู้เข้าร่วม  
1. นายอภิรักษ์ อินทารส 

5. การเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง 
“ หลักการเขียนหนังสือราชการ
และการจดบ ันท ึกรายงานการ
ประชุม” ระหว่างว ันที ่  15-17 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ 
ช ั ้ น 1 สำน ั กบร ิ การว ิ ชาการ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 
1. นางธัญญนันทน์ เสรีวัฒนาชัย 
2. นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก 
3. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 
4. นางสาวศศิธร สะอาดเอี่ยม 
5. นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ 

 5. การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
ประจำปี 2563 วันท่ี 25 กันยายน 
2563 ณ สำนักบร ิการว ิชาการ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม 

6. การเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เรื่อง “ผ้าไท นุ่งอย่างไรให้
เหมาะสม” วันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้เข้าร่วม  
1. นางอรกานต์  ไชยยา 

 6. การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ด้านการบริหารงานบุคคล
ภายในมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่  
ประจำปี 2563 วันท่ี 30 กันยายน 
2563 ณ คณะว ิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 
1. นายนิคม หล้าอินเช้ือ 
2. นางสาวกรกนก  ทรายน้อย 

7. การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัต ิการ เร ื ่อง “สัญญาเช่า
สถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ์ออนไลน์” 
ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563  
ณ อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้เข้าร่วม  
1. นางอรกานต์ ไชยยา 
2. นางสาวพรประภา รุ่งทรัพย์กุล 
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ไตรมาส 4 
(กรกฎาคม 2563  –  กันยายน  2563) 

8. การเข้าร่วมโครงการอบรมให้
ความรู้ในหัวข้อ “อาหารคลีนต้าน 
COVID” วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
ณ อ ุ ทยานว ิ ทยาศาสตร ์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 
1. นางสาวศศิธร สะอาดเอี่ยม 

  

 
จำนวนครั้งของบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมต่อปี ในแต่ละปี สำนัก
บริการวิชาการจะพัฒนาความรู้
บุคลากร เพราะผู้บริหารได้เล็งเห็น
ว่าสำนักฯ จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้อง
อาศัยบุคลากรและหากบุคลากรมี
ความร ู ้ความสามารถยิ ่งจะช่วย
พัฒนาสำนักฯ ให้เจริญเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว สำนักบริการวิชาการ
จึงให้บุคลากรพัฒนาความรู ้ตาม
สายงานและตามความสนใจของ

บุคลากรเอง โดยนับจำนวนครั้ง/หัวข้ออบรม ต่อปี ดังนี้ ปี 2561 บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมโดยเฉล่ีย 6 ครั้ง
ต่อคน ปี 2562 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ย 6 ครั้งต่อคน และปี 2563 มีบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมโดยเฉล่ีย 4 ครั้งต่อคน  
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จ านวนครั้งของบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมต่อปี
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การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 
 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน ๒๕๖3 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 

ณ At Nata Chiangmai Chic Jungle, Chiang Mai Maerim Resort  
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน ๒๕๖3 
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การจัดการความรู้  

 สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับทราบ
แนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2563 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โครงการ 
ดังนี้ 

วัน เดือน ปี  
จำนวน 
(คน) 

กิจกรรม สถานที่ 

รุ่นที่ 1 : วันที่ 20 ธันวาคม 2562   
รุ่นที่ 2 : วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

64 

โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
(Supportive Services Enrichment 
Program) year to 2020 Module 1 : 
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของการให้บริการ Training 
Course : Creating added value of 
service 

สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 มิถุนายน 2563 29 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ Alcohol Hand 
Gel ฆ่าเชื้อโรคสำหรับใช้ในครัวเรือน 

สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29 มิถุนายน 2563 21 
การจัด KM เร ื ่องกระบวนการเบิกจ่าย 
จัดซื้อ/จัดจ้าง ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ 
เรื่อง “การจัดทำงบประมาณโครงการ” 

สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ในปีงบประมาณ 2563 สำนักบริการวิชาการ  มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง และ
หลักเกณฑ์การประเมินแผนการ บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี้ 
 1. มีการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ของปี
ท่ีผ่านมา (แบบ CMU-RM1)  
 2. มีการทบทวน วิเคราะห์และประเมินค่าความเส่ียงประเด็นความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ในระดับสูงและ
สูงมาก (แบบ CMU-RM2)  
 3. มีการจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (แบบ 
CMURM3) ประเด็นความเสี่ยง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความ
เส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
 4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในระดับ
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 1, 2, 3 และ 4 
 5. มีการบันทึกข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ตามข้อ 1-4) บนระบบ CMU-
MIS  
 6. มีการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนัก
บริการวิชาการ และมีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน โดยส านักงานการ
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสำนักบริการวิชาการได้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

 สำนักบริการวิชาการได้ด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสท้ังในระดับบริหารงานของผู้บริหาร 
ระดับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของสำนักฯ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรรวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักบริการวิชาการ มีการตรวจสอบและร้องเรียนได้ โดยผู้บริหารสำนักฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงานของสำนักฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างระบบ
และกลไกและติดตามประเมินผล สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักฯ เห็นถึงความสำคัญการมีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
บุคลากรทราบนโยบายและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานการบริการต่างๆ เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักบนเว็บไซต์ของสำนัก 
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คณะทำงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2563 
  

 ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ   ประธานคณะทำงาน 

   รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  รองประธานคณะทำงาน 

 หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม  คณะทำงาน 

 หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ   คณะทำงาน 

 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    คณะทำงาน 

 หัวหน้างานบริหารท่ัวไป    คณะทำงาน 

 หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ  คณะทำงาน 

 เลขานุการสำนักบริการวิชาการ   คณะทำงานและเลขานุการ 

 ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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